
 

 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

 معرض صنع في لبنان  .1
شركة الهيبة لتنظيم 
 المعارض والمؤتمرات

02-02/1/0200  

20-28/1/2022 
Prestige Co. Made in Lebanon exhibition 

2.  
معرررض العررراب لءبنررام واوامررار واو ررت مار 

02/1/0200-11 شركة الصقر الذهبي الدولي اوول  

17-20/1/2022 

Golden Falcon 

Co. 

1
st
  Iraqi international construction and 

investment exhibition 

2/0/0200-6 شركة مجد اوامال معرض ومؤتمر طاقة العراب ال ابع  .3  

6-8/2/2022 

Business Glory 

Co. 
7

th
 Iraq's Power Fair & Conference 

4.  
مررررؤتمر ومعرررررض صررررنع فرررري العررررراب الرررردور  

 الخام ة 
11/0/0200-12 شركة ارض اوامال   

10-14/2/2022 
Business Ground  

Co. 

7
th

 Made in Iraq Conference and 

Exhibition  

5.  
اشررررررر لمعرررررردات  ال الرررررر معرررررررض ال رااررررررة 

الغرذام  -المكننة واونتاج ال رااري والييرواني
 (اشرال ال  أ بوع ال رااة )

 شركة مجد اوامال
11-01/3/0200  

14-21/3/2022 

Business Glory 

Co. 

13
th

 Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 

6.  
معرض األمن والدفاع والصنااات اليربية 

 لعاشر الدور  ا -العراقية
الشركة المتيد  لءمعارض 

 والمؤتمرات الدولية
11-00/3/0200  

19-22/3/2022 
United Company 

9
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

 2222المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 
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31/3/0200-02 شركة مجد اوامال العراب الدولي لءعقار واو ت مارمعرض   .7  

28-31/3/2022 

Business Glory 

Co. 

Iraq International Real Estate and 

Investment Exhibition 

8.  
مؤتمر ومعرض جيتكس لءتكنءوجيا الدور  

 الرابعة
11/1/0200-1 شركة ارض اوامال   

7-11/4/2022 
Business Ground  

Co. 

4th GITEX Technology Conference and 

Exhibition 

03/5/0200-11 شركة صدى العارف معرض الكتاب  .9  

11-23/5/2022 
Sada Al Aref Co. Book Fair 

 معرض العراب الدولي لءبنام واونشامات  .12
شركة الصروح لال ت مار 
 العقاري وتنظيم المعارض

05-02/5/0200  

25-28/5/2022 
Al-Sorouh Co. 

Iraq International Exhibition for 

Building and Construction 

 وقطع الغيار مركباتمعرض ال  .11
 الوطن ارض شركة

 والمؤتمرات لءمعارض
 واواالن

06-01/6/0200  

26-29/6/2022 

Al Watan Land 

Co.  
Vehicles & Spare Part Show 

 المعرض الدولي لءمواد الغذائية  .12
 العربي شركة نجوى الوطن
لتنظيم المعارض 

 والمؤتمرات

12-13/1/0200  

10-13/7/2022 

Najwa Al-Watan 

Al-Arabi Co. 
International Food Exhibition 

 شركة ارض اوامال  مؤتمر ومعرض الصية والبيئة الدور  ال ال ة  .13
1-4/9/2222 

1-4/9/2022 
Business Ground  

Co. 

3
ed

 Health and Environment Conference 

and Exhibition  

14.  
 معرض مكافية اورهاب والعمءيات الخاصة 
 واومن ال يبراني           

شركة المتيد  لءمعارض 
 والمؤتمرات الدولية

11-14/9/2222 
11-14/9/2022 

United Company 
Anti-terrorism , Special operation and 

cyber security exhibition  



 معرض البنام العراقي   .15
شركة نجوى الوطن العربي 

لتنظيم المعارض 
 والمؤتمرات

2-5/12/2222 
2-5/10/2022 

Najwa Al-Watan 

Al-Arabi Co. 
Iraqi construction exhibition 

 لمعرض بغداد الدولي 44الدور     .16
الشركة العامة لءمعارض 
 والخدمات التجارية العراقية

1-12/11/2222 
1-10/11/2022 

The state 

company for 

Iraqi Fairs & 

commercial ser 

46
th

 Session of BIF 

 الكتاب معرض  .17
 لخدمات المدى شركة
 والفنون واإلاالم ال قافة

12-22/12/2222  
10-20/12/2022 

Book Fair Al Mada Culture, Media & Arts Co. 

18.  
معرض بغداد التركي لالقمشة واويذية 

 والمفروشات لال ا ومعرض بغداد التركي 
شركة توياب الم اهمة 

 لخدمات المعارض التركية
6-2/10/0200  

6-8/12/2022 

Tuyap Tum 

Fuarcilik Yapim 

A.S. 

 

 Baghdad Turkish Textile & Shoes 

Exhibition 

 Baghdad Turkish furniture & 

home textile  Exhibition 

 

  www.fairs.iqباإلمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني  
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