
 

 0202المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 

 القاعةرقم  الفترة الجهة المنظمة المعرض اسم  ت
1.   معرض (Iraq Agrofood) 

 معرض (Iraq plastprintpack) 

  Messeشركة
Fairtrade االلمانية   

51-51/2/2222  

 (5x4)معارض دولية متخصصة   .2

 الصناعات العامة وصناعة  معرض
 السيارات

  معرض المشتقات النفطية، البالستك
 ماوياتوالبتروكي

 معرض الطباعة والتغليف والصناعات 
 المرتبطة به 

المنزلي واالداري )معرض المواد المنزلية واالثاث 
 (والفندقي

 

 

 شركة مجد شمس العراق

 

 

51-25/2/2222  

 

 للسفر المسل شركة IQTF(  الخامسة الدورة) العراقي السياحة ملتقى  .3
 والسياحة

 

22/2-3/3/2222  

اتحاد الناشرين العراقيين  ابالكت معرض  .4
بالشراكة مع شركة 

 صدى العارف

4-51/3/2222 
 2222ولمدة خمس سنوات 

 2224الى 

 

لمعدات المكننة شر الثاني ع معرض الزراعة  .5
أسبوع )الغذاء  -النتاج الزراعي والحيوانيوا

 (الزراعة الثاني عشر

شركة مجد االعمال 
المؤتمرات لتنظيم 

  المحدودة المعارضو 

54-25/3/2222  

المؤتمر والمعرض الدولي الثالث بغداد للنفط   .6
 (3rd Baghdad oil &gas)والغاز 

 

شركة بيراميدس المصرية 
لتنظيم المعارض الدولية 

 العراق -

51-25/3/2222  



شركة االهرامات لتنظيم  معرض البنوك واالستثمار والتأمين   .7
 – المعارض الدولية

 مع ةبالشراك بيراميدس
 لخدمات المدى شركة
  والفنون واالعالم الثقافة

51-25/3/2222  

شركة االهرامات لتنظيم  مهرجان ومعرض الثقافة والفن واالعالم  .8
 – المعارض الدولية

 مع بالشراكة بيراميدس
 لخدمات المدى شركة
 والفنون واالعالم الثقافة

51-21/3/2222  

 تجددةالم للطاقة العراق ومؤتمر معرض  .9
IREX2020 

 شانيلز كرييتف شركة
 المعارض لتنظيم

 والمؤتمرات
Creative Channels  

24-22/3/2222  

 االعمال مجد شركة معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع  .11
 المؤتمرات لتنظيم

 الدولية والمعارض

22-22/4/2222 52  

11.   للصحة التركي بغداد معرض 

 والغذاء ةللزراع التركي بغداد معرض  

 واالحذية لالقمشة التركي بغداد معرض  

شركة توياب المساهمة 
لخدمات المعارض 

 التركية

35/1-3/2/2222 
 

في القاعات 
 2 و1و1و1و4

 اختياري

معرض األمن والدفاع والصناعات الحربية   .12
 العراقية

الشركة المتحدة لتنظيم 
 المعارض 

21-32/2/2222 2 
 2221عقده لغاية عام 

 الوطن ارض شركة معرض السيارات وقطع الغيار  .13
 والمؤتمرات للمعارض

 واالعالن

55-54/1/2222  

 اليوم اخبار مؤسسة الثالثة الدورة المصرية المنتجات معرض  .14
 المصرية

 من ابتداءا   سنوات 1 لمدة 22-32/1/2222
2251 

شررررررررركة مجررررررررد األعمرررررررررال   المستقبل امن تقنياتمعرض   .15
المررررررررررررررررررؤتمرات لتنظرررررررررررررررررريم 

 والمعارض الدولية

 

22-22/2/2222  51و52 
 



معرض بغداد و  للبناء التركي بغداد معرض  .16
معرض البيت )التركي لألثاث واألقمشة المنزلية 

 ( النموذجي

 المساهمة توياب شركة
 التركية

ات في القاع  21-32/2/2222
 2و1و1و1و4

 انررواع جميررع) للمعرردات التركرري بغررداد معرررض -  .17
 واالقطرررررررراب اللحررررررررام ومكررررررررا ن واالقفررررررررال الدواتا

 (الطحن ومكا ن والضاغطات الكهربا ية
 

 المساهمة توياب شركة
 التركية

 القاعات في  1-52/52/2222
 2و1و1و1و4

 لخدمات المدى شركة الكتاب معرض  .18
 والفنون واإلعالم الثقافة

 ابتداءا   سنوات 1 لمدة 52-22/52/2222
 لغاية 2222 من

2224 

 www.fairs.iq االمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكترونيب
 1/5/2222شعبة المعارض المتخصص/ الداخلية المعارض  قسم

 

http://www.fairs.iq/

