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المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 2221
Calendar of Specialized Exhibitions to be held on Baghdad International Fairground 2021

ت

.1

الشركة المنظمة

اسم المعرض

و ازرة الصناعة والمعادن

معرض صنع في العراق النوعي
معر ر رررض الز ارعر ر ررة الدر ر رراني ع ر ر ررر لمعر ر رردا

.2

المكننة واالنتاج الز ارعري واليورواني -الغراا

ركة مجد االعمال

.3

معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع

ركة مجد االعمال

.4

(أسبوع الزراعة الداني ع ر)

معرض األمن والدفاع والصناعا
العراقوة -الدورة التاسعة

اليربوة

ال ركة المتيدة لتنظوم
المعارض
اتياد النا رون العراقوون

.5

معرض الكتاب

بال راكة مع ركة صدى

العارف

المدة
Date
1217/7/17-71
17-21/1/2021

1217/3/17-71
14-21/3/2021
قاعة 1

1217/1/1-5
5-7/4/2021
قاعة 71

1217/1/73-72
10-13/4/2021
1217/5/37-12
20-31/5/2021

Organizer
Ministry of
Industry and
Minerals

Business Glory
Co.

Business Glory
Co.

Exhibition Title

Made in Iraq Exhibition

th

12 Agricultural Machinery and Food
Exhibition

th

7 Iraq's Power Fair & Conference

United Company

9th Defense, Security and Iraqi Military
Industries Fair

Iraqi Publishers
Union in
partnership with
Sada Al Aref Co.

Book Fair

 Baghdad Turkish Textile & Shoes
Tuyap Tum
Exhibition
Fuarcilik Yapim
 Baghdad Turkish Ideal Home
A.S.
Exhibition
2ed Future Security Technologies
Exhibition

Business Glory
Co.

 Baghdad Turkish Health (Medical
Exhibition)
Tuyap Tum
 Baghdad Turkish Build (Building
Fuarcilik Yapim
& Interior Exhibition)
A.S.
 Baghdad Turkish Agrofood (Food
& Food Technologies, Cleaning P
roducts)

1217/9/72-1
7-10/9/2021

1217/72/1-5
5-7/10/2021

ركة توواب المساهمة

المعارض التركوة

لخدما

ركة مجد االعمال

معرض بغداد التركي لالقم ة واالياوة
النمواجي

ومعرض بغداد التركي للبو

امن المستقبل الداني

معرض تقنوا

.6

.7

 معرض بغداد التركي للصية
1217/71/71-71
14-17/12/2021

ركة توواب المساهمة

المعارض التركوة

لخدما

 معرض بغداد التركي للزراعة
والغاا

.8

 معرض بغداد التركي للبنا
www.fairs.iq باإلمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني
1212/11/31 عبة المعارض المتخصصة/ قسم المعارض الداخلوة

Please visit : www.fairs.iq to read the updated Specialized Exhibition Calendar
31/12/2020 Interior Fairs Dept. / Specialized Exhibitions Section

