
 

 

 

 

 الشركة المنظمة اسم المعرض ت
 المدة
Date 

Organizer Exhibition Title 

شركة الهيبة لتنظيم  معرض صنع في لبنان  .1
 المعارض والمؤتمرات

02-02/1/0200  

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

2.  
معرض العراق للبناء واالعمار واالستتممار 

 الدولي االول
0/0/0200-02/1 شركة الصقر الذهبي  

30/1-2/2/2022 

Golden Falcon 

Co. 

1
st
  Iraqi international construction and 

investment exhibition 

3.  
معتتتتتتترض ومتتتتتتتؤتمر تكنلو يتتتتتتتا المعلومتتتتتتتات 

 ITEXواالتصاالت 
شركة الفا للت ارة العامة 

 والوكاالت الت ارية
11-12/0/0200  

15-18/2/2022 

Alfa 

International Co. 
ITEX Exhibition 

4.  
معرض األمن والدفاع والصناعات 

 لعاشرةالدورة ا -الحربية العراقية
الشركة المتحدة للمعارض 

 والمؤتمرات الدولية
0-1/0/0200  

2-5/3/2022 
United Company 

10
th

 Defense, Security and  Iraqi Military 

Industries Fair 

 معرض الصناعات الباكستاني  .5
شركة العارض لتنظيم 

 المعارض
11-11/0/0200  

15-17/3/2022 
Al-Aridh Co. Pakistan industry fair 

 2222المعارض المتخصصة التي تقام على ارض معرض بغداد الدولي لعام 
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6.  
عشتتتتتر لمعتتتتتدات  المالتتتتت معتتتتترض ال راعتتتتتة 

 -المكننتتتتتتتة واالنتتتتتتتتاي ال راعتتتتتتتي والحيتتتتتتتواني
 (عشرالمال  أسبوع ال راعة )الغذاء 

 شركة م د االعمال
11-01/0/0200  

19-25/3/2022 

Business Glory 

Co. 

13
th

 Agricultural Machinery and Food 

Exhibition 

7.  
السياحي العراقي الخامس ملتقى 
2222IQTF 

شركة الرؤية الماسية 
للمقاوالت وتنظيم المعارض 
وبالشراكة مع شركة المسل 

 للسفر والسياحة

02-02/0/0200  

26-28/3/2022 

Diamond vision 

Co. &  

Al-Massal Co. 

5
th

 Iraqi Tourism Forum (IQTF) 

01/0/0200-02 االعمال شركة م د معرض العراق الدولي للعقار واالستممار  .8  

28-31/3/2022 

Business Glory 

Co. 

Iraq International Real Estate and 

Investment Exhibition 

0/4/0200-01/0 شركة ابتسامة بغداد  معرض ال مهورية الت ميلي  .9  

31/3-2/4/2022 

Baghdad Smile 

Co. 
Cosmetics  Republic Exhibition 

00/1/0200-11 العارف شركة صدى معرض الكتاب  .12  

11-22/5/2022 
Sada Al Aref Co. Book Fair 

 معرض العراق الدولي للبناء واالنشاءات  .11
شركة الصروح لالستممار 
 العقاري وتنظيم المعارض

01-02/1/0200  

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

Iraq International Exhibition for 

Building and Construction 

12.  
ومعرض  يتكس للتكنلو يا الدورة مؤتمر 
 الرابعة

 شركة ارض االعمال 
2-14/2/0200 

8-14/6/2022 
Business Ground  

Co. 

4th GITEX Technology Conference and 

Exhibition 



 المهر ان الدولي للطفل  .13
شركة ال وهرة الدولية 

 وبالتعاون مع شركة العلم
2-10/2/0200 

6-13/6/2022 

International 

Jwhara Co. 
International Children's Festival 

10/2/0200-12 شركة م د االعمال معرض ومؤتمر طاقة العراق السابع  .14  

10-12/6/2022 

Business Glory 

Co. 
7

th
 Iraq's Power Fair & Conference 

15.  
متتؤتمر ومعتتترض صتتتنع فتتتي العتتتراق التتتدورة 

 الخامسة 
01/2/0200-01 شركة ارض االعمال   

21-25/6/2022 
Business Ground  

Co. 

5
th

 Made in Iraq Conference and 

Exhibition  

 وقطع الغيار مركباتمعرض ال  .16
 الوطن ارض شركة

 والمؤتمرات للمعارض
 واالعالن

02-01/2/0200  

26-29/6/2022 

Al Watan Land 

Co.  
Vehicles & Spare Part Show 

17.  
المعرض الدولي للمواد الغذائية والمروة 

 الحيوانية وتربية االحياء المائية
 العربي شركة ن وى الوطن

 لتنظيم المعارض والمؤتمرات
12-10/1/0200  

10-13/7/2022 

Najwa Al-Watan 

Al-Arabi Co. 

International Food Exhibition (Agro 

Animal Tech) 

18.  
مؤتمر ومعرض الصحة والبيئة الدورة 

 المالمة
 شركة ارض االعمال 

1-4/9/2222 
1-4/9/2022 

Business Ground  

Co. 

3
ed

 Health and Environment Conference 

and Exhibition  

19.  
 معرض مكافحة االرهاب والعمليات  
 الخاصة واالمن السيبراني           

شركة المتحدة للمعارض 
 والمؤتمرات الدولية

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

United Company 
Anti-terrorism , Special operation and 

cyber security exhibition  

22.  
 معرض البناء العراقي الدولي لمنشأت 
 المباني وانظمة التدفئة والتبريد   

شركة ن وى الوطن العربي 
 لتنظيم المعارض والمؤتمرات

22-02/9/2222 
27-30/9/2022 

Najwa Al-Watan 

Al-Arabi Co. 
Iraqi Build exhibition 



 لمعرض بغداد الدولي 44الدورة    .21
الشركة العامة للمعارض 
 والخدمات الت ارية العراقية

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

The state 

company for 

Iraqi Fairs & 

commercial ser 

46
th

 Session of BIF 

 الكتاب معرض  .22
 المقافة لخدمات المدى شركة

 والفنون واإلعالم
12-22/12/2222  

10-20/12/2022 
Book Fair Al Mada Culture, Media & Arts Co. 

  www.fairs.iqباإلمكان االطالع على جدول المعارض المتخصصة المعدل والمحدث عن طريق زيارة موقع شركتنا االلكتروني  
 9/0/2222 المتخصصةشعبة المعارض / قسم المعارض الداخلية   

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