
 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

 وقطع الغيار مركباتمعرض ال  .1

الذركة العامة لممعارض  
والخدمات التجارية العراقية 

 ارض شركةوبالذراكة 
 والمؤتمرات لممعارض الهطن

 واالعالن

81-22/8/2222  

  -  /       

The State 

Company for 

Iraqi fairs and 

commercial 

services &Al 

Watan Land Co.  

Vehicles & Spare Part Show 

 معرض ومؤتمر طاقة العراق الثامن  .2
لتنظيم  شركة مجد االعمال

 المعارض والمؤتمرات
22-28/8/2222  

  -          

Business Glory 

Co. 
 

th
 Iraq's Power Fair & Conference 

3.  
معرض األمن والدفاع والرناعات 

 حادية عذرلالدورة ا -الحربية العراقية
لممعارض الذركة المتحدة 

 والمؤتمرات الدولية
4-7/2/2222  

 -         
United Company 

  
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

4.  
معرررض االورراهع الزراعررا لمعرردات الم ننررة 

الرررناعات  –واالنترراا الزراعررا والحيررهانا 
 (عذر الرابع)أواهع الزراعة  الغذائية

لتنظيم  شركة مجد االعمال
 المعارض والمؤتمرات

84-28/2/2222  

  -          

Business Glory 

Co. 

Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 
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5.  
الرررررردورة  معرررررررض الرررررررناعات الباكدررررررتانا

 الثانية
شركة العارض لتنظيم 

 المعارض
81-82/2/2222  

  -  / /     
Al-Aridh Co.  

ed
 Pakistan industry fair 

 العراق الدولا لمعقار واالوتثمارمعرض   .6
لتنظيم  شركة مجد االعمال

 المعارض والمؤتمرات
8-4/1/2222  

 - / /     

Business Glory 

Co. 

Iraq International Real Estate and 

Investment Exhibition 

الذركة المتحدة لممعارض  معرض تكنمهجيا النفط والغاز )اوي ا تيك(  .7
 والمؤتمرات الدولية

7-82/1/2222  

 -          
United Company Oil and Gas Technology Exhibition 

8.  
 معرض م افحة االرهاب والعمميات  
 الخاصة واالمن الديارانا الدورة الثالثة          

شركة المتحدة لممعارض 
 والمؤتمرات الدولية

11-11/9/0202 
  -          

United Company 
 

ed
 Anti-terrorism , Special operation 

and cyber security exhibition  

4/82/2222-21/2 شركة صدى العارف معرض الكتاب  .9  

    -          
Sada Al Aref Co. Book Fair 

12.  
 معرض العراق الدولا لماناء واالنذاءات  

 والانية التحتية الدورة الثانية       
شركة الرروح لالوتثمار 
 العقاري وتنظيم المعارض

22-24/88/2222  

  -     /     
Al-Sorouh Co. 

 
ed

 Iraq International Exhibition for 

Building , Construction and 

Infrastructure  

 الكتاب معرض  .11
 الثقافة لخدمات المدى شركة

 والفنهن  واإلعالم
12-02/10/0202  

  -           
Book Fair Al Mada Culture, Media & Arts Co. 

 

 

 

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

 interior.fairs@yahoo.comولممزيد من المعمهمات التهاصل عار االيميل 
 02/1/0202ة قدم المعارض الداخمية / شعبة المعارض المتخرر

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

 

interior.fairs@yahoo.comFor more information contact us on Email :  
 

  / /     Interior Fairs Dept. / Specialized Exhibitions Section 
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