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Press Release 
 

Participation of Indian companies in the 45th  
Baghdad International Trade Fair (November 10-19, 2018) 

 
 About 40 Indian companies led by Federation of Indian Export Organizations 
(FIEO), a body under Ministry of Commerce & Industry of the Government of India, 
are participating in the Baghdad International Trade Fair to be held from November 
10-19, 2018. An ‘India Pavillion’ will be established in Hall No.2 at Baghdad 
International Fair Ground for this purpose.  
 
 These Indian companies are from a diverse range of sectors, including 
stainless steel utensils, hand and machine tools, all types of bearings, hub wheel, air 
and water coolers, pistons, rings, engine valve, perfumes, electrical appliances, fans, 
spare parts for diesel engines, tractors, automobiles, tea, healthcare products, tiles, 
cosmetics, solar panels, honey, manmade fabrics, line, jute, embroidery laces, 
pumps & accessories, kitchenware, tableware, artificial jewellery, beads, apparels, 
textiles, sesame seeds, turmeric, coconut, black pepper etc.    
 
 The Embassy of India in Baghdad welcomes business community of Iraq and 
all Iraqis to visit the ‘India Pavillion’ of the Trade Fair. For any further information, 
kindly contact the following officers in the Embassy: 
 

1) Mr. Rajinder Kumar, Attache (Commercial), Mobile +964-7719952594 
and E-mail: com.baghdad@mea.gov.in . 
 

2) Mr. Yousif Ibrahim, Marketing Assistant, Mobile +964-7715666530 &  
E-mail: com2.baghdad@mea.gov.in. 
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 يصحفتصريح 

 

 معرض بغداد الدولي دورة الخامسة و االربعون لمشاركة الشركات الهندية في ال

 2018تشرين الثاني  19لغاية  10للفترة من 

 

عة لوزارة هي هيئة تاب و FIEO يقودها اتحاد منظمات التصدير الهندية، شركة هندية 40 ما يقارب من

ة لغاي 10ن مللفترة في معرض بغداد الدولي الذي سيعقد ستشارك الصناعة في حكومة الهند،  التجارة و

ي هندجناح السوف تعرض هذه الشركات منتجاتها و خدماتها في ال. 2018تشرين الثاني نوفمبر  19

 .أرض المعارض الدولية لهذا الغرض على 2في القاعة رقم  الذي سيقام

 

 دواتأمنها على سبيل المثال صناعات الشركات الهندية مجموعة متنوعة من القطاعات، هذه  تمثل

أنواع  ،(لبرنكبو)محامل اآلالت، جميع أنواع ال والذ المقاوم للصدأ، األدوات اليدوية والفمصنوعة من 

، تاالمحرك ات، صمام(واشرات) الحلقات الماء، المكابس، المحور، مبردات الهواء و تعجالمن 

واح لاأل الط،الب السيارات،و  الجراراتو األجهزة الكهربائية، المراوح، قطع الغيار لمحركات الديزل 

ت منتجا) ، الجوتنسيج اليدويالعطور، مستحضرات التجميل ، ال الشمسية، منتجات العناية الصحية،

المجوهرات  ، أدوات المطبخ، أدوات المائدة،هاملحقات التطريز ، المضخات و او خيوط ، أربطة(الخيش

 د، الفلفلالسمسم، الكركم، جوز الهنبذور  الشاي، العسل، الخرز، المالبس، المنسوجات،صناعية، ال

 .  و غيرهااألسود 

 

 تكمرزياعدها و يسجميع العراقيين ب مجتمع األعمال في العراق وبممثلي سفارة الهند في بغداد الترحب 

ن ن التالييلمزيد من المعلومات، يرجى االتصال بالمسؤولي. بغداد الدوليمعرض في " يجناح الهندال"

 :    في السفارة

  7719952594-964+السيد راجندر كومار، ملحق )تجاري(  (1

   com.baghdad@mea.gov.inالبريد االلكتروني: 

 

  7715666530-964+السيد يوسف ابراهيم، مساعد تسويق،  (2

  com2.baghdad@mea.gov.inبريد الكتروني: 

 

 

 

  2018في األول من تشرين الثاني 

 بغداد 
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