
 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

13/3/9291-92 شركة مجد االعمال معرض ومؤتمر طاقة العراق الثامن  .1  

29-31/1/2023 

Business Glory 

Co. 
8

th
 Iraq's Power Fair & Conference 

91/9/9291-39 شركة صدى العارف معرض الكتاب  .2  

12-23/2/2023 
Sada Al Aref Co. Book Fair 

 معرض االعمال الدولي روانَكة فرص   .3
شركة نابو للسفر والسياحة 
بالشراكة مع مؤسسة روانكة 

 للتنمية

02-00/0/0202 
20-22/2/2023 

NABO Co. & 

Rwanga 

Foundation 

International Business Fair Rwanga 

Opportunity 

4.  
معرض األمن والدفاع والصناعات 

 لعاشرةالدورة ا -الحربية العراقية
الشركة المتحدة للمعارض 

 والمؤتمرات الدولية
4-7/1/9291  

4-7/3/2023 
United Company 

10
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

5.  
معررض االسربوع الاراعرري لمعردات المكننررة 

الصررناعات  –واالنترراا الاراعرري والحيررواني 
 (عشر الرابعأسبوع الاراعة ) الغذائية

 شركة مجد االعمال
34-93/1/9291  

14-21/3/2023 

Business Glory 

Co. 

Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 

4/5/9291-3 شركة مجد االعمال معرض العراق الدولي للعقار واالستثمار  .6  

1-4/5/2023 

Business Glory 

Co. 

Iraq International Real Estate and 

Investment Exhibition 
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 (اويكا تيك)والغاا معرض تكنلوجيا النفط   .7
الشركة المتحدة للمعارض 

 والمؤتمرات
7-32/5/9291  

7-10/5/2023 
United Company Oil and Gas Technology Exhibition 

8.  
 معرض مكافحة االرهاب والعمليات  
 الخاصة واالمن السيبراني           

شركة المتحدة للمعارض 
 والمؤتمرات الدولية

11-11/9/0202 
11-14/9/2023 

United Company 
Anti-terrorism , Special operation and 

cyber security exhibition  

9.  
 مؤتمر ومعرض البناء واإلنشاءات   
 والبنية التحتية الدورة السادسة عشر        

شركة االهرامات لتنظيم 
 المعارض والمؤتمرات

02-22/11/0202 
27-30/11/2023 

Pyramids Co. 
Building, Construction and 

Infrastructure Conference & Exhibition 

 الكتاب معرض  .12
 الثقافة لخدمات المدى شركة

 والفنون واإلعالم
12-02/10/0202  

10-20/12/2023 
Book Fair Al Mada Culture, Media & Arts Co. 

  

 عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني باإلمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث 
              www.fairs.gov.iq 

 interior.fairs@yahoo.comوللمايد من المعلومات التواصل عبر االيميل 
 11/11/0200ة المتخصصشعبة المعارض / قسم المعارض الداخلية 

Please visit : www.fairs.gov.iq to read the updated Specialized 
Exhibition Calendar 

 

ominterior.fairs@yahoo.cFor more information contact us on Email :  
 

16/11/2022 Interior Fairs Dept. / Specialized Exhibitions Section 
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