
 

 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

21/1/2021-17 وزارة الصناعة والمعادن معرض صنع في العراق النوعي  .1  

17-21/1/2021 

Ministry of 

Industry and 

Minerals 

Made in Iraq Exhibition 

2.  
معررررررررض اللراعرررررررة الترررررررا ي ع رررررررر لمعررررررر ا  

الغررءا   -المكننرة وان اراا اللراعري والانروا ي
 ()أسبوع اللراعة التا ي ع ر

 انعمالشركة مج  
14-21/3/2021  

14-21/3/2021 
7قاعة   

Business Glory 

Co. 

12
th

 Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 

 شركة مج  انعمال معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع  .3
5-7/4/2021  

5-7/4/2021 
16قاعة   

Business Glory 

Co. 
7

th
 Iraq's Power Fair & Conference 

4.  
وال فاع والصناعا  الاربية معرض األمن 

 ال ورة الااسعة -العراقية
ال ركة الماا ة لانظيم 

 المعارض
10-13/4/2021  

10-13/4/2021 
United Company 

9
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

 معرض الكااب  .5
اتااد الناشرين العراقننن 
بال راكة مع شركة ص ى 

 العارف

20-31/5/2021  

20-31/5/2021 

Iraqi Publishers 

Union in 

partnership with 

Sada Al Aref Co. 

Book Fair 

 2021المعارض 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 السيارا  وقطع الغيار  .6
 الوطن ارض شركة

 والمؤتمرا  للمعارض
 وانعالن

10-13/7/2021  

10-13/7/2021 

Al Watan Land 

Co.  
Automobile & Spare Part Show 

7.  
الاركي لالقم ة وانحءية معرض بغ اد 

 ومعرض بغ اد الاركي للبنت النموذجي
شركة توياب المساهمة 

 لخ ما  المعارض الاركية
7-10/9/2021  

7-10/9/2021 

Tuyap Tum 

Fuarcilik Yapim 

A.S. 

 

 Baghdad Turkish Textile & Shoes 

Exhibition 

 Baghdad Turkish Ideal Home 

Exhibition 

 

7/10/2021-5 شركة مج  انعمال المساقبل التا يمعرض تقنيا    .8  

5-7/10/2021 

Business Glory 

Co. 
2

ed
 Future Technologies Exhibition 

9.  

 معرض بغ اد الاركي للصاة 
  معرض بغ اد الاركي لللراعة

 والغءا  
  معرض بغ اد الاركي للبنا 

شركة توياب المساهمة 
 لخ ما  المعارض الاركية

14-17/12/2021  

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   
 13/1/2021قسم المعارض ال اخلية / شعبة المعارض الماخصصة  

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

13/1/2021 Interior Fairs Dept. / Specialized Exhibitions Section 
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