
 

 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

11/1/1211-18 وزارة الصناعة والمعادن معرض صنع في العراق النوعي  .1  

18-21/1/2021 

Ministry of 

Industry and 

Minerals 

Made in Iraq Exhibition 

2.  
معرض األمن والدفاع والصناعات الحربية 

 الدورة التاسعة -العراقية
الشركة المتحدة للمعارض 

 والمؤتمرات الدولية
12-11/4/1211  

10-13/4/2021 
United Company 

9
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

11/6/1211-12 شركة صدى العارف معرض الكتاب  .3  

10-21/6/2021 
Sada Al Aref Co. Book Fair 

4.  
معرررررررض الزراعررررررة الدرررررراني عشررررررر لمعررررررردات 

الغراا   -المكننة واالنتاج الزراعري والحيرواني
 (أسبوع الزراعة الداني عشر)

 شركة مجد االعمال
12-14/7/1211  

10-14/7/2021 
 

Business Glory 

Co. 

12
th

 Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 

2/8/1211-12/7 شركة بيت الصادرات معرض صنع في سوريا  .5  

25/7-5/8/2021 

Exports home 

Co. 
Made in Syria Exhibition 

6.  
 معرض مكافحة االرهاب والعمليات الخاصة 
 واالمن السيبراني           

شركة المتحدة للمعارض 
 والمؤتمرات الدولية

11-11/9/0201 
11-14/9/2021 

United Company 
Anti-terrorism , Special operation and 

cyber security exhibition  

 2221المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 
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7.  
المعرض التخصصي االول للفرص والدعم  

 االجتماعي
الشركة العامة للمعارض 
 والخدمات التجارية العراقية

02-02/9/0201 
27-30/9/2021 

The state 

company for 

Iraqi fairs & 

commercial 

services  

The first specialized exhibition for 

opportunities and social support 

 

7/12/1211-2 شركة مجد االعمال تقنيات المستقبل الدانيمعرض   .8  

5-7/10/2021 

Business Glory 

Co. 
2

ed
 Future Technologies Exhibition 

9.  
معرض المنتجات والصناعات المصرية        

 مؤسسة اخبار اليوم ا الدورة الدالدة 
12-02/12/0201 

17-28/10/2021 
Akhbar Alyaum 

Foundation 
Egyptian Products Exhibition 

 الكتاب معرض  .12
 لخدمات المدى شركة
 والفنون واإلعالم الدقافة

12-12/11/1211  

10-20/12/2021 

 

Book Fair Al Mada Culture, Media & Arts Co. 

11.  

 معرض بغداد التركي للصحة 
  معرض بغداد التركي للزراعة

 والغاا  
  معرض بغداد التركي للبنا 

 شركة توياب المساهمة
 لخدمات المعارض التركية

14-17/11/1211  

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   
 1/2/0201شعبة المعارض المتخصصة/ قسم المعارض الداخلية   

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

1/8/2021 Interior Fairs Dept. / Specialized Exhibitions Section 
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