
 

 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

1.  

 (1x4)معارض دولية متخصصة 
  معرض الصناعات العامة

 وصناعة السيارات
  ،معرض المشتقات النفطية

 البالستك والبتروكيماويات
  معرض الطباعة والتغليف

 والصناعات المرتبطة به 
المنزلي )معرض المواد المنزلية واالثاث 

 (واالداري والفندقي

 0202 شركة مجد شمس العراق

2021 
Sun Iraq Co. International Specialized Exhibition 4x1 

2.  
معرض ومؤتمر العراق للطاقة المتجددة 

IREX2020 

 شانيلز كرييتف شركة
 المعارض لتنظيم

 والمؤتمرات

0202مطلع   

First quarter 

2021 

Creative 

Channels Co. 
Renewable Energy IREX2020 

 معرض السيارات وقطع الغيار  .3
 الوطن ارض شركة

 والمؤتمرات للمعارض
 واالعالن

02-02/0/0202  

20-23/2/2021 

Al Watan Land 

Co.  
Automobile & Spare Part Show 

 2221المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 
 

 
Calendar of Specialized Exhibitions to be held on Baghdad International Fairground 2021 

 
 

 ISO 9001:2015   

   



 معرض الكتاب  .4
اتحاد الناشرين العراقيين 

بالشراكة مع شركة صدى 
 العارف

20-02/0/0202  

12-23/2/2020 

Iraqi Publishers 

Union in 

partnership with 

Sada Al Aref Co. 

Book Fair 

5.  
معرض األمن والدفاع والصناعات الحربية 

 الدورة التاسعة -العراقية
الشركة المتحدة لتنظيم 

 المعارض
22-22/4/0202  

10-13/4/2021 
United Company 

9
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

6.  
معرض بغداد التركي لالقمشة واالحذية 

 التركي للبيت النموذجي ومعرض بغداد
شركة توياب المساهمة 

 لخدمات المعارض التركية
7-22/9/0202  

7-10/9/2021 

Tuyap Tum 

Fuarcilik Yapim 

A.S. 

 

 Baghdad Turkish Textile & Shoes 

Exhibition 

 Baghdad Turkish Ideal Home 

Exhibition 

 

7.  

 معرض بغداد التركي للصحة 
  معرض بغداد التركي للزراعة

 والغذاء 
 معرض بغداد التركي للبناء 

شركة توياب المساهمة 
 لخدمات المعارض التركية

24-27/20/0202  

14-17/12/2021 

Tuyap Tum 

Fuarcilik Yapim 

A.S. 

 

 Baghdad Turkish Health (Medical 

Exhibition) 

 Baghdad Turkish Build (Building 

& Interior Exhibition) 

 Baghdad Turkish Agrofood (Food 

& Food Technologies, Cleaning P 

roducts) 

  www.fairs.iqباإلمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني   
 62/11/6262شعبة المعارض المتخصصة/ قسم المعارض الداخلية   

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