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وزارة األشغال العموميــــــة

الطبعة الثامنة عشر للصالون
الدولي لألشغال العمومية

 24-19سبتمبر

للصالون الدولي لألشغال العمومية
"
"
الطبعة الثامنة عشر
مرة واحدة في السنة،
يتم تنظيم الصالون الدولي لألشغال العمومية
حيث أصبح منذ تنظيمه في عام  3002أحد أهم المعارض التجارية لقطاع األشغال
العمومية كما يعتبر موعد اقتصادي هام ،يجمع بين المهنيين والصناعيين الوطنيين
والدوليين في قطاع األشغال العمومية.
شهد هذا الصالون في الطبعات السابقة مشاركة أكثر من  000عارض ،من
الوطنيين واألجانب القادمين من عدة دول على غرار دولة ألمانيا ،فرنسا ،إيطاليا،
تركيا ،الصين ،بلجيكا ،الهند ،البرتغال ،إسبانيا ،الدنمارك ،اإلمارات العربية
المتحدة ،سويسرا ،كوريا الجنوبية ،تونس ،مصر ،بولندا ،اليابان وإندونيسيا،
بحيث يغطي جميع أجنحة قصر المعارض ( ،)SAFEXبمساحة تزيد عن 32.000
متر مربع وحوالي واحد ( )00مليون زائر.
أحد المنابر الرئيسية للتبادالت بين المصنعين والموزعين
لقد أصبح
والمناولين الوطنيين واألجانب ،بحثًا عن أسواق ومنتجات وخدمات جديدة ،حيث
يشكل مكان لاللتقاء يتمتع بإمكانيات هائلة لخلق عالقات تجارية دائمة ،خاصة
للشركات التي ترغب في وضع نفسها في األسواق الواعدة في إفريقيا والمغرب
العربي.
ويأمل القطاع ،بقناعة وعزم ،أن يجعل هذا الموعد إطارا للشراكة المثمرة والمفيدة
للطرفين يقوم على مبدأ رابح رابح ،ويشرك بنظرة جديدة مختلف القطاعات ذات
عالقة باألشغال العمومية.
في هذه السنة ،سينظم الصالون الدولي لألشغال العمومية
 ،في الفترة ما بين 24-19سبتمبر ،2222ويدخل في

إطار االحتفال بالذكرى الستين لعيد االستقالل تحت شعار:

وباإلضافة إلى األهداف األساسية لهذا الصالون ،سيتم تخصيص جناح خاص
بالحدث من خالل عرض اإلنجازات الكبرى للقطاع خالل الفترة الممتدة من سنة
 0623إلى يومنا هذا ،وهو فرصة لتكريم النساء والرجال الذين ساهموا في تطوير
القطاع.
سيركز هذا الحدث ،الذي يهدف إلى أن يكون ذو سمعة دولية ،بشكل خاص على
المحاور التالية:






تعزيز األداة الوطنية لإلنجاز والدراسة ،وقدرات التصدير،
التعاون والتبادل مع مكاتب دراسات دولية في مجال الهندسة ونقل
التكنولوجيا،
عرض وتقديم من قبل ممولين دوليين ألحدث معدات اإلنجاز واألغاال
العمومية،



ترويج تقنيات جديدة لبناء مسبق لمختلف المنغآت،



تطوير تقنيات وأدوات رقابة الجودة،



تغجيع االبتكارات في مجال األغاال العمومية،



تطوير ومساهمة البحث التطبيقي في مجال األغاال العمومية،





ترقية أنغطة الغراكة والمقاولتية ،ومرافقة حاملي المغاريع ،وكذلك الغركات
الناغئة في مجال األغاال العمومية،
تغجيع استخدام الطاقات المتجددة في مغاريع البنية التحتية.

كما تجدر اإلشارة أيضًا ،إلى أنه تم تعيين
لهذه الطبعة.

البلد الذي سيكون ضيف شرف

اختصاصات الصالون:
-

المواد المبتكرة،
التقنيات الجديدة لإلنجاز في مجال األغاال العمومية،
مواد الطالء واللصق،
مواد التكسية،
تجهيزات الهياكل القاعدية ،إغارات الطرق ،البحرية والمطارية،
وسائل إعداد وفحص مواد بناء الطرق والهياكل القاعدية،
معدات المعالجة والرفع،
معدات وتجهيزات ورغات األغاال العمومية،
طبوغرافيا ،قياس ومراقبة نوعية المواد،
هندسة ،البحث والتطوير ،الحماية والمراقبة،
نظم المعلومات ،االتصاالت والتكنولوجيات الحديثة،
المرافق العمومية ،مؤسسات التكوين والتنظيمات المهنية.

المدعوون للمشاركة في هذه الطبعة الثامنة عشر للصالون الدولي لألشغال العمومية:








منظمات أرباب العمل،
الغركات األجنبية (العمومية أو الخاصة) المتخصصة في مجال األغاال العمومية،
الغركات الوطنية (العمومية والخاصة)،
الجامعات ،المدارس والمعاهد ذات الصلة بمجال األغاال العمومية والهندسة
المدنية،
الغركات الناغئة (التي لها عالقة بقطاع األغاال العمومية)،
البنوك والمؤسسات المالية،

على هامش هذا الصالون ″

 ،″من المقرر:

 عرض لإلنجازات الرئيسية لقطاع األشغال العمومية على مدى ستين سنة الماضية من قبلمختلف المشاركين الوطنيين واألجانب ،من خالل روبورتاجات ،مجسمات ،منشورات
ومطويات،
 -عرض أدوات التسيير المنجزة من طرف قطاع األشغال العمومية،

 عرض تاريخ الطريق العابر للصحراء "طريق الوحدة اإلفريقية"، تنظيم لقاءات ثنائية لألعمال التجارية )،(B to B -تنظيم أيام دراسية متعلقة نشاط قطاع األشغال العمومية.

