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 ة التونسيــــةــــالجمهوري       
   وزارة الصناعة والتجارة      

  التقليديةقسم التجارة و الصناعات    
 التجارة الداخلية إدارة/ إ ع ج ت د ح خ 

 

  2012بتونس  الوطنية برنامج المعارض و الصالونات
PROGRAMME DES FOIRES ET SALON NATIONAUX EN 

TUNISIE 2012 
  
  

 التاريخ
Date 

 التظاهرات
Manifestations 

 المكان
Lieu 

 المنظم
Organisateur 

  جانفي
 

   

31 - 9 
 ببنزرت معرض العروسة

Foire Larouss Bizerte 

قصر 
المعارض 
 ببنزرت

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 

05 - 15 

           الديكوراألول لإلنارة و  الصالون
LUMUNAIRE ET DECO: la 1ère 

Edition du Salon du Luminaire et de 
décoration 

معرض سوسة 
 الدولي
 

 معرض سوسة الدولي
 

05 - 15 
)   فرحة(معرض خدمات األفراح و المناسبات 

Foires des Prestations des Services de 
cérémonie 

 MED EXPOسكرة -تونس 

19 - 22 

   الدورة الثانية لمعرض التكنولوجيات الحديثة 
و اإلعالمية                        

HIGHTECH 2012: 2ème Foire du 
Hard and Soft et du Hight Tech 

معرض سكرة
شرآة معارض 
 وتظاهرات دولية

"IFE" 

24 - 05 
             معرض الجهازات و الديكور

  TROUSSEAUX ET DECOR 
 

 MED EXPO جربة

26 -  5 

صالون الموبيليا و الديكور                           
MOBILIA: Foire du Meuble, 

Ameublement, Décoration                
et Trousseaux 

سكرة -تونس   MED EXPO 

27 - 05 
 

 سوسةبمعرض العروسة 
Foire Laroussa Sousse 

 
 

 

معرض سوسة 
 الدولي
 

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 
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    فيفري

02 - 05 
صالون الوسائط السمعية البصرية و الملتيميديا 
MULTIMEDIA EXPO: Salon de       

Multimédia  l'Audiovisuel et du 

قصر 
المعارض 
 بسكرة

"NOVELTY"شرآة 

03 - 05 

و العدسات  االتصالصالون البصريات و 
البصرية                          

VISUAL EXPO : Salon 
Professionnel de l'optique , de la 
contactologie et de l'optométrie 

قصر 
المعارض 
ياسمين 
 الحمامات

 BEST" شرآة
VISION EXPO" 

07 - 12 

      معرض الوطني لتجهيز المطاعم و المقاهيال
و النزل                          

Foire Nationale Equipement 
Restauration et Hôtelière 

 MED EXPO جربة

 صالون األثاث 20 - 09
قصر 

المعارض 
 بوزيد بسيدي

شرآة قصر المعارض 
 بسيدي بوزيد

10 - 19 
معرض العروسة بسكرة                

Foire Laroussa Soukra 

قصر 
المعارض 
 بسكرة

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 

14 - 19 
للشرآات الصناعية الغير مقيمة  المعرض الوطني

Salon National des Sociétés 
Offshores 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

المرآز التونسي للتجارة 
الولية وتنظيم المعارض

17 - 29 
               معرض الطفولة بجرجيس

Foire de l'enfance de Zarzis 
 جرجيس

شرآة دراسات،تنظيم 
معارض،تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC  "  

22 - 04 
 مارس

                معرض األثاث و التأثيث
MEUBLE'IN: Foire du Meuble et 

Ameublement 
 MED EXPO جربة

23 - 27 

الصالون الوطني لخدمات االرشيف و التصرف 
 في الوثائق

ARCHIV EXPO 2012 : Salon 
International de l'Archive et de la 

Gestion des Documents 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة التونسية للتنمية 
االقتصادية وتنظيم 
  المعارض والمؤتمرات

"Horizon Expo"  
 

24 - 04 
 مارس

معرض العروسة بنابل                 
      Foire Laroussa Nabeul 

 معرض نابل
الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 
    مارس

01 - 04 
الصالون الوطني للتجميل و الترفيه          

      SPA ET BIEN ETRE 2012 : 
Salon National des SPA et Bien Etre 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة العامة للتجارة 
ات المعارضوخدم  

  "COM EXPO   
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07 - 18 

معرض " زفاف و مسرات" األيام التجارية 
                    الجهازات و األفراح

  Journée  Commerciale Zifef et 
Massarrat 

 MED EXPO تونس سكرة

14 - 25 

معرض األثاث و التأثيث والدبكور          
    MEUBLE'IN: Foire de Meuble, 

Ameublement et Décoration بنزرت MED EXPO 

FARHA 2012 

16 - 20 

 الصالون الرابع عشر لإلعالمية و المكتبية 
 تكنولوجيات اإلتصال بسوسةو

              SIB SOUSSE : 2012 
14ème Salon de l'Informatique, de la 

la Bureautique et des Technologies 
Communication 

معرض سوسة 
 الدولي

 معرض سوسة الدولي

16 - 25 
بس                امعرض العروسة بق

    Foire Laroussa Gabès 
معرض قابس 

 الدولي

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 

16 - 25 
 صالون األثاث

"TENDANCE 2012" 

معرض 
صفاقس 

 دوليال

جمعية معرض صفاقس 
 الدولي

التزويقمعرض  27 - 17  
قصر 

المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض شرآة 
 بسيدي بوزيد

19 -  01 
 أفريل

معرض مستلزمات الّدار                
   FOIRE CONFORT ET DECOR 

 MED EXPO جربة

19 - 31 
              المعرض الجهوي بجرجيس

     Foire régionale de Zarzis 
 جرجيس

شرآة دراسات، تنظيم 
معارض، تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC " 

 

22  - 25 
صالون الفالحة                      

Salon de l'Agriculture 
 شرآة معرض نابل معرض نابل

24 - 2 
 أفريل

الصالون الخامس عشر للموبيليا            
  ATHETHI2012 : 15ème Salon du 

Meuble 

معرض سوسة 
 الدولي

 معرض سوسة الدولي

28 – 04  
 أفريل

:صالون السيارات  
AUTOGAB 

شرآة معرض 
 قابس الدولي

دوليمعرض قابس ال  

29 - 01 
 أفريل

                         و الملتميديا اإلعالميةمعرض 
Foire d'Informatique et du  Multimédia شرآة معرض نابل معرض نابل 
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    أفريل

02 - 09 
               معرض العروسة بالشرقية

Foire Laroussa à la Charguia 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB   "  

  
05 - 09 

صالون المواد الصحية و تجهيزات المطابخ    
SANI'KIT: Salon du Sanitaire et 

d'Equipement des Cuisine 
  
  
 جربة

 
 

MED EXPO 
 
 
 
 
 

  صالون البناء و التشطيب
BAT.EXPO  : Salon du Bâtiment et 

de la Finition 

11 - 14 
والمكتبية واالتصاالت  اإلعالميةصالون 

 SFAX 2012" SIB" والملتيميديا 

معرض 
صفاقس 

 وليالد

جمعية معرض صفاقس 
 الدولي

11 - 15 

المعرض الوطني للسياحة الداخلية ووآاالت 
األسفار                           

Salon National du Tourisme local et 
Agences de Voyages 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة العامة لتنظيم 
 المعارض

)فرحة(ألفراح و المناسبات معرض خدمات ا 22 - 12  
معرض سوسة 

 الدولي
MED EXPO 

 

والمكتبية اإلعالميةمعرض  17 - 13  
قصر 

المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض  شرآة
 بسيدي بوزيد

19 - 30 
            التأثيثاألثاث و  األيام التجارية

                          Foire du meuble et 
d'ameublement 

 جرجيس

شرآة دراسات،تنظيم 
معارض،تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC  "  

20 - 29  
:صالون األثاث والتأثيث  

SMAG 
معرض قابس 

 الدولي
 معرض قابس الدولي

25 - 28 
الصالون الرابع للتحكم في الطاقة           

    ECOMED   : 4eme Salon de la 
Maîtrise de l'énergie 

قصر 
المعارض 
ياسمين 
 الحمامات

 
MEDINA 
EVENTS 

 

25 - 29 
صالون الرياضة و الترفيه               

     SPORTEXPO’2012:Salon du 
sport et des loisirs 

معرض سكرة
شرآة معارض 
 وتظاهرات دولية

"IFE" 

27 - 01 
 ماي

اهة           الصالون األول للمباني و الرف
                               

BATI-CONFORT : 1ère Edition du 
Salon Bâtiment et Confort 

معرض سوسة 
 الدولي

 معرض سوسة الدولي
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    ماي

09 - 11 
الصالون الوطني للخدمات               

SERVICES EXPO 2012 : Salon 
National des Services 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة الجهوية لتنظيم 
المعارض والتظاهرات 

"Général Expo"  
 

10 - 20 
معرض مستلزمات الدار                

 CONFORT ET DECOR 
معرض سوسة 

 الدولي
MED EXPO 

 

11 - 20 

مطابخالصالون الوطني لل  
CUISINE EXPO 2012 : Salon 

National des Equipements de Cuisine 
et Ustensiles 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة العامة للتجارة 
 وخدمات المعارض

  "COM EXPO  " 

20 - 31 
 معرض األفراح

Alliance 2012 

قصر 
المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض  شرآة
 بسيدي بوزيد

23 - 04 
 نجوا

ح              معرض الجهازات و األفرا
 "زفاف و مسرات" 

 MED EXPO جربة

25 - 11 
 جوان

لمعرض قابس  28الدورة   
معرض قابس 

 الدولي
 معرض قابس الدولي

26 - 31 
       البناء      المعرض الوطني لمواد 

BATISUD EXPO 
 جرجيس

 

المرآز الجهوي للتجارة 
ظيم المعارض وتن

 بجرجيس
    جوان

13 - 17 
الدورة الرابعة للمعرض المغاربي          

ème Foire du Maghreb Arabe4  
 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة العامة لتنظيم 
 المعارض

13 - 17 
ل            صالون أولياء المستقبل و الطف

LA FAMILLE 2012 : Salon des 
futurs parents et de l'enfant 

قصر 
المؤتمرات 
 بتونس

شرآة دراسات،تنظيم 
معارض،تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC  "  

 معرض سيدي بوزيد 26 - 13
قصر 

المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض  شرآة
 زيدبسيدي بو

15 - 24 

الصالون الجهوي الثالث للصناعات الحرفية    
   CREATION ARTISANALE: 3ème 

Salon Régionale de la Création 
Artisanale 

معرض سوسة 
 الدولي

 معرض سوسة
 الدولي

19 - 22 
صالون السياحة و الترفيه                

      Salon du Tourisme et Loisir 
 معرض نابل معرض نابل

19 - 03 
 جويلية

 معرض صفاقس 
معرض 
صفاقس 
 الدولي

جمعية معرض صفاقس 
 الدولي
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21 - 30 
المعرض الوطني للتغذية                

    ALIMENTATION EXPO 2012 : 
Salon National de l'Alimentation 

قصر 
المعارض 

رقيةبالش  

الشرآة العامة للتجارة 
 وخدمات المعارض

  "COM EXPO  " 
    جويلية

03 - 15 
معرض الصيف بجرجيس               

Foire de l'été de Zarzis 
 جرجيس

شرآة دراسات،تنظيم 
معارض،تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC " 

07 - 15 

الدورة الخامسة لمعرض الصناعات التقليدية 
الفاخرة                           

MEDINA ART  :Foire de l'Artisanat 
de Luxe 

ياسمين 
 الحمامات

 MEDINA" شرآة 
EVENTS "  

 

12 - 16 
 قصر المعارض بالشرقية معرض تكنولوجيات التعليم

 الصالون الثاني للتعليم الخاص والجامعات الحرة الشرآة العامة لتنظيم المعارض
    أوت

النصف 
الثاني من 
 رمضان

ليالي رمضان                       
Soirées de Ramadan 

 MED EXPO جربة

النصف 
الثاني من 
 رمضان

 ليالي رمضان
قصر 

المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض  شرآة
 بسيدي بوزيد

    سبتمبر

03  - 16 
  رض الموبيليا والجهازات والديكورمع

DARNA 
 MED EXPO بنزرت

 صالون الخريف 15 -  07
قصر 

المعارض 
 بسيدي بوزيد

قصر المعارض  شرآة
 بسيدي بوزيد

10  - 14 
          المعرض الوطني للجلود و األحذية

Foire Nationale des Chaussures et 
Cuire 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

المرآز التونسي للتجارة 
الولية وتنظيم المعارض

14 - 23 
 معرض تجهيزات الدار

Foire des équipements de Foyer 
 سكرة

ة الشرآة التونسي
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 

20 - 26 

معرض اإلعالمية و المكتبية و العودة المدرسية  
 Foire de l'Informatique, Bureautique 

et de la Rentrée Scolaire 
 

 MED EXPO جربة

24 - 28 
المعرض الوطني للمعاصر              

 HUILERIE EXPO 
 جرجيس

لتجارة المرآز الجهوي ل
وتنظيم المعارض 

 بجرجيس
 MED EXPOمعرض سوسة معرض الموبيليا و الجهازات و المفروشات     07  - 27
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            DARNA : Foire du Meuble   أآتوبر
et Ameublement et Trousseaux 

 الدولي

28 -  07 
 أآتوبر

معرض منتجات القماش و النسيج بسكرة      
Foire du linge de Maison et du Tissu 

de la Soukra 
 سكرة

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 
    أآتوبر

11 - 21 
معرض مستلزمات الدار                

 CONFORT ET DECOR 
 MED EXPO بنزرت

 معرض الهندسة والتزويق الداخلي 30 - 26
قصر 

المعارض 
ي بوزيدبسيد  

قصر المعارض  شرآة
 بسيدي بوزيد

    نوفمبر

 جرجيس المعرض الجهوي لمعدات الصيد 09 - 04
المرآز الجهوي للتجارة 

وتنظيم المعارض 
 بجرجيس

06 - 10 
 صالون اإلعالمية و التكنولوجيات الحديثة

CIMFO 

قصر 
المؤتمرات 
 بتونس

شرآة دراسات،تنظيم 
معارض،تجهيزات 

 المؤتمرات
  "3EC 

8 - 18 
)   فرحة(معرض خدمات األفراح و المناسبات 

   Foires des Prestations des Services 
de cérémonie 

معرض 
صفاقس 
 الدولي

MED EXPO 

15 - 18 

RAJEUNIR 2012 
Salon des soins anti-âge et des 

Méthodes naturelles et 
technologiques qui aident à rajeunir 

"NOVELTY"شرآة  سكرة

16 - 25  
        معرض الصناعات التفلبدية      

Foire de l'Artisant 
 شرآة معرض نابل معرض نابل

21 - 24  
الصالون الوطني ألثاث المكاتب            

 LE BUREAU: Le Salon Nationale 
des Meubles de Bureau 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

اربية لتنظيم الشرآة المغ
 المعارض و المؤتمرات

MAGHEREB 
FOIRES 

22 -  02  

معرض األثاث و التأثيث و الديكور         
  MEUBL'IN: Foire de Meuble         

et Ameublement et Décor 
 
 

 MED EXPO سكرة

22 - 24 
منتدى و معرض العالج بمياه البحر         
 MED THALASSA 2012    : Forum et 

expo de la thalassothérapie 

قصر 
المعارض 
ياسمين 
 الحمامات

 MEDINA" شرآة 
EVENTS "  
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29 - 09 
 ديسمبر

معرض الموبيليا و زينة الدار بسوسة        
  DECO HOME SOUSSE 

معرض سوسة 
 الدولي

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB  " 
    يسمبرد

05 - 08 

الصالون الوطني للخدمات العقارية          
 IMMOBILIER EXPO 2012 : Salon 
International de la Construction et de 

la Promotion Immobilière 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة التونسية للتنمية 
االقتصادية وتنظيم 
  المعارض والمؤتمرات
"Horizon Expo 

  
  

06 - 16 

صالون المواد الصحية و تجهيزات المطابخ    
SANI'KIT: Salon du Sanitaire et 

d'Equipement des Cuisine 
  
  
 سكرة-تونس

MED EXPO 
  و التشطيبصالون البناء  

  BAT.EXPO :Salon du Bâtiment       
et de la Finition 

14 - 23 
  2012موبيليا : لون الموبيليا و الديكورصا

 معرض صفاقس الدولي
 الصالون العاشر للصناعات التقليدية جمعية معرض صفاقس الدولي

19 - 30 
معرض الموبيليا و الجهازات و المفروشات    

DARNA : Foire du Meuble et 
Ameublement et Trousseaux 

 MED EXPO جربة

20 - 25  بنرزت صالون اإلعالمية والمكتبية والملتيميديا ببنزرت 

  االتحاد الجهوي
للصناعة والتجارة 

والصناعات التقليدية 
 ببنزرت

20 - 30 

 الصالون السادس عشر للتأثيث و التجهيز
BEITY 2012              1  

6ème Session de la foire de 
l'ameublement et des Equipements 

معرض سوسة 
 الدولي
 

 معرض سوسة الدولي

23 - 30 
              معرض رأس العام      

       Foire de Fin de l'Année 

قصر 
المعارض 
 بالشرقية

الشرآة التونسية 
 لالمتياز والتجارة

  "TEB   "  
 

 
 


