
 الجناح التاريخ المنظم الحدث الشهر

صالون السكن والترقٌة  جانفي
 العقارٌة والبناء والدٌكور

SUN FLAWER 10_14 قورارة 

 ملتقى و 
افرٌقٌا للنقل معرض 

 والعبور 

LINCOP 03 _31فٌفري  القصبة 

المعرض الدولً للتهوٌة 
ٌفٌوالتدفئة والتك  

MSPUP 03_ ًفٌفري30جانف  االهقار 

صالون االعالم حول  فيفري
 السرطان

ASSOCIATOIN 
EL AMEL 

 البهجة  02/04

معرض التهٌئة والتوظٌب 
للمواد والمنتجات الموجهة 

 للتصدٌر 

SAFEX /ALGEX 
 

 الساورة 12/15
 

الصالون الدولً للصٌدلة 
 بالجزائر

Esprit ouvert 15_18 المركزي 

لصناعة الدولً  الصالون
مستحضرات التجمٌل 

 بالجزائر 

GLOBAL  EVENT 15_18  القصبة 

الدولً للكهرباء  الصالون
 والطاقات المتجددة 

ADVISION EL 
DJAZAIR 

 االهقار 23_20

 ألنظمةالصالون الدولً 
االمن والحماٌة ضد 

 الحرائق

MSPUB 03_ مارس 31فٌفري  القصبة  

المرأةصالون  مارس  
_EVE_ 

WTCA 02_08 االتحاد 

الدولً لصناعة  الصالون
واالغذٌة  المشروبات

 السائلة 

TADAMSA 
EXPO 

 االهقار 09_06

لسٌاحة والمغامرة ا صالون
 فً الهواء الطلق

TRIO TRAVEL 
/SAFEX  

34_13  القصبة 

ما الدولً لخدمات  الصالون
بٌع السٌارات وخدمات  بعد

 النقل

PROMOSALON
S 

 المركزي 16_13

الدولً لالم  الصالون
 والطفل

SEVEN 
ARTPROD  

 المركزي  18_14

معرض االجهزة 
 الكهرومنزلٌة

ONE CREATIVE  13_03  القصبة 

افرٌل 15مارس _SAFEX 01 رمضان فً القصر  قورارة 

و  الصالون الدولً للبناء ماي
مواد البناء واالشغال 
 العمومٌة "باتٌماتاك "

SAFEX 
/BATIMATEC 
EXPO  

34_11  جمٌع االجنحة 

معرض الزفاف والوالدة 
 الجزائري

4 
COMMUNICATI
ON 

01_03  االتحاد 

الدولً للعتاد  الصالون
 الفالحً وتربٌة المواشً

EXPOSIA  02_00 اهقار ، القصبة ،  
 قورارة

الصناعات الغذائٌة  صالون جوان
 "جازاغرو"

COMEXPOSIUM 05_08  المركزيc.A.G 



 جمٌع االجنحة  SAFEX  19_24 معرض الجزائر الدولً

 معرض الدخول المدرسً سبتمبر
 و التسوٌق

SAFEX 31_11  االهقار 

الون السٌاحة واالسفارص  ONT 13_34  المركزي  

صص مخ الصالون
للمحترفٌن فً قطاع 

 الفعلٌات

GLOBAL EVENT 01_16  المركزي  

الصالون الدولً للخشب 
والنجارة والمعدات 

 والتكنولوجٌا

CGCOM 01_15  Gالقصبة ، الجناح  

والخدمات صالون التجارة 
 االلكترونٌة 

PRO BO/SAFEX 00_03  االهقار 

الصالون الدولً للسالمة 
واالمن والحرائق 

شمال افرٌقٌا والطوارئ فً 
 "سٌكورا "

EASYFAIRS 01_16  Gاالتحاد ، الجناح  

الصالون المهنً الدولً  اكتوبر
 للصناعة بالجزائر 

BATIMATEC 
EXPO 

10_36  االهقار 

الصالون الدولً للمؤسسات 
الصغٌرة والمتوسطة 

SMEX 

SAFEX /AUIED 10_36  االتحاد/الساورة 

الصالون الدولً للفندقة 
 واالطعام

EASYFIRS 11_11  المركزي 

المعرض الدولً للشكوالته 
 والقهوة

VISION FUTURE 11_11  القصبة 

الدولً للمختبرات  الصالون
 والتصوٌر الطبً

EVENCIA 
 

05_02  االتحاد 

االثاث والتخطٌط  صالون نوفمبر
 والدٌكور

kEYNA 10_34  االتحاد  

الصالون الدولً للبناء 
 والعقار واالشغال العمومٌة 

SAFEX  14_10  المركزي  

صناعة السٌرامٌك صالون  BATIMATIC  10_13  االهقار  

 دةإلعاالدولً  الصالون
تدوٌر وتثمٌن واسترجاع 

 النفاٌات فً الجزائر

CACI/SAFEX  10_13  القصبة  

الدولً للمناولة  الصالون  WTCA  10_14  القصبة  

 و تكنولوجٌا التعلٌم صالون
 المعرفة

B2B 00_02  االتحاد  



المعرض الدولً للصناعة  
  SINAAبالجزائر 

EASYFAIRS  05_03  gالمركزي ، الجناح  

سمبردي المركزي ، االهقار ،    SAFEX معرض االنتاج الجزائري 
 القصبة

 والتأمٌناتمعرض البنوك 
نتجات المالٌة  والم  

SAFEX    المركزي 

  


