
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 جدول مبدئي بالموافقات الممنوحة

 المكان  التاريخ الجهة المنظمة اسم المعرض ر.م

 معرض طرابلس الدولي 11/1/1111الى 11 لتنظيم المعارض شركة الخالن معرض تطوير وبناء ليبيا 1

 معرض مصراتة الدولي 12/3/1111إلى 11 ارضشركة عبر المتوسط للخدمات السياحية وتنظيم المع معرض إعادة أعمار وبناء ليبيا 1

 معرض طرابلس الدولي 11/4/1111الى 1 الهيئة العامة للمعارض معرض طرابلس الدولي 3

 المكان  التاريخ الجهة المنظمة اسم المعرض  

 معرض طرابلس الدولي 12/4/1111الى 13 شركة دار العرب معرض النفط والغاز والبنية التحتية  .1

 مدينة بنغازي 3/2/1111الى 11/4 الشركة الدولية للمعارض الدولي ألعمار ليبيا المعرض  .1

 معرض طرابلس الدولي 7/2/1111الى 2 مجلس طرابلس المحلي المعرض المهني  .3

 معرض طرابلس الدولي 11/2/1111الى 7 شركة الواحة لتنظيم المعارض معرض ليبيا الدولي الخامس للزراعة  .4

 معرض طرابلس الدولي 14/2/1111الى 11 تشاركية نمور أفريقيا للمعارض ثامن للبناء واإلنشاءاتالمعرض الدولي ال  .2



 مدينـــــــــــــــة بنغازي 7/2/1111الى 1 معرض بنغازي بالتعاون مع شركة مصر للمعارض والمؤتمرات المعرض الدولي للبناء ومستلزماته  .2

 معرض طرابلس الدولي 2/2/1111الى 4 خر لتنظيم المعارضشركة ص معرض المشروعات الصغرى والمتوسطة  .7

 معرض طرابلس الدولي 31/2/1111إلى  17 شركة الواحة بالتعاون مع شركة بيرميدس قروب المعرض التركي لإلنشاءات  .8

 معرض طرابلس الدولي 11/7/1111إلى  7 شركة الصقر الذهبي لتنظيم المعارض المعرض الطبي األول  .1

 معرض طرابلس الدولي خالل شهر رمضان الهيئة العامة للمعارض مهرجان رمضان والعيد للتسوق  .11

 معرض طرابلس الدولي 11/8/1111إلى  1 شركة الواحة لتنظيم المعارض معرض الواحة للمالبس التركية  .11

 الدولي معرض طرابلس 2/1/1111إلى  1 شركة جرمة العالمية لتنظيم المعارض معرض مشروعات ليبيا  .11

 معرض طرابلس الدولي 13/11/1111إلى  11 شركة الواحة لتنظيم المعارض معرض ليبيا التاسع للرعاية الصحية   .13

 معرض طرابلس الدولي 17/1/1111إلى  14 شركة صخر لتنظيم المعارض المعارض التخصصية األربعة الكبرى  .14

 معرض طرابلس الدولي 4/11/1111إلى  1 لية للمؤتمرات والمعارضالشركة الدو  المعرض الدولي للصناعات ومستلزمات اإلنتاج  .12

 معرض طرابلس الدولي 18/11/1111الى 12 شركة الواحة لتنظيم المعارض TOG 1111الملتقى والمعرض السادس لتقنيات النفط والغاز   .12

 معرض طرابلس الدولي 11/11/1111إلى  12 شركة صخر لتنظيم المعارض معرض السيارات  .17



 

 ـة للتغيـــر والتعديــــلالقــائمــة قـابلــ - 27/12/1111تحـــــديــث بتــاريـــخ : 

 معرض طرابلس الدولي 11/11/1111إلى  18 الشركة الدولية للمؤتمرات والمعارض عرض الرخام والمواد الصحيةم  .18

 معرض طرابلس الدولي 11/11/1111إلى  17 شركة الواحة لتنظيم المعارض معرض الصناعات التركية والدوليه  .11


