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 2102نمایشگاههای بین المللی عراق در سال 

محل 

 برگزاری
 عنوان نمایشگاه (شمسی ) زمان  (میالدی ) زمان  (مجری( برگزار کننده

 

 ردیف

 22/00/0131-20 01/2/2102-01 پیرامیدز بصره
نمایشگاه بین المللی مصالح ساختمانی         

 (بلد –بصره ) 

 

0 

 

 بابل

شرکت سرمایه گذاری 

و برگزارکننده 

 نمایشگاههای الصروح

21-21/2/2102 0-2/02/0131 
اولین نمایشگاه بین المللی  بازرگانی و 

 مصالح ساختمانی

 

2 

 

 نمایشگاه بین المللی 3x1-WEBEX   01/02/0131-7 23/2/2102-22 پیرامیدز اینترناسیونال بصره

 

1 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

0-2/1/2102 00-02/02/0131 
دومین نمایشگاه بین المللی فن آوری و 

 لوازم پزشکی

 

2 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

7-01/1/2102 07-21/02/0131 

 

 عمراننمایشگاه ساختمان و 

 

 

 

5 

 

 25/02/0131-22 05/1/2102-02 یونالسپیرامیدز اینترنا اربیل
سومین نمایشگاه بین المللی 

 خودرو و لوازم یدکی

 

2 
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 بغداد

وزارت کشاورزی و 

منابع آب و مجموعه 

شرکتهای تنظیم کننده 

نمایشگاههای بین 

 المللی

02-20/1/2102 
22/02-              

2 /0/0130 

 

بین المللی کشاورزی ، نمایشگاه 

 دستگاهها و تجهیزات کشاورزی

 

 

7 

 

نجف 

 اشرف

شرکت نمایشگاهها و 

 کنفرانسهای بین المللی 

22- 

25/1/2102 
 اولین نمایشگاه بین المللی نجف اشرف 1-2/0/0130

 

8 

 

 بغداد
شرکت نمایشگاهها و 

 کنفرانسها 

05- 

08/2/2102 
 امنیت نظامینمایشگاه تخصصی دفاع و  22-23/0/0130

 

3 

 

 پیرامیدز اینترناسیونال اربیل
21- 

21/2/2102 

لغایت  10/0

1/2/0130 
 سومین نمایشگاه بین المللی بصره

 

01 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

08-20/2/2102 
23 /0 - 

0/2/0130 

دومین نمایشگاه تخصصی خودرو ، 

 لوازم یدکی و تزئینات  وسائل نقلیه

 

00 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

22- 

23/2/2102 
 نمایشگاه  مد  و  زیبایی  و  صنایع چرم 2-3/2/0130

 

02 

 

 بغداد
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
0-2/5/2102 00-02/2/0130 

اولین نمایشگاه و کنفرانس نفت و گاز 

 بین المللی بغداد 

 

01 
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 بابل

گذاری  شرکت سرمایه

و برگزازکننده 

 نمایشگاههای الصروح

 نمایشگاه صنعت و بازرگانی ترکیه 02-05/2/0131 2-5/5/2102

 

02 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

01-01/5/2102 21-21/2/0130 
نمایشگاه هتل ، گردشکری ، تجهیزات و 

 لوازم مربوطه 

 

05 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

با شرکت فورم  عراق

 ترکیه

01-01/5/2102 21-21/2/0130 
نمایشگاه اثاثیه ، تجهیزات و لوازم 

 خانگی

 

02 

 

 22/5/2102-20 پیرامیدز اینترناسیونال اربیل
10/2 -  

1/1/0130 

ششمین نمایشگاه عمران و ساخت و  -

 ساز بین المللی اربیل  

سومین نمایشگاه بین المللی  دستگاهها  -

 صنعتیو تجهیزات 

سومین نمایشگاه برق و نیروی اربیل  -

EL-EN 

 Air-con))نمایشگاه بین المللی  -

 گرمایشی ، سرمایشی و تهویه هوای

 

07 

 

 بغداد

شرکت نمایشگاههای 

عراق با شرکت فورم 

 ترکیه

2-5/2/2102 02-05/1/0130 
نمایشگاه تجارت ، صنعت و سرمایه 

 گذاری آمریکا

 

08 

 

 بغداد
 شرکت پیرامیدز

 اینترناسیونال
2-7/2/2102 02-07/1/0130 

نمایشگاه بین المللی عمران ، ساخت و 

 ساز و صنایع شیشه و کریستال 

 

03 
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 بابل

شرکت سرمایه گذاری 

و برگزار کننده 

 نمایشگاههای الصروح

 نمایشگاه صنعت و تجارت ایران 21-21/1/0130 01-01/7/2102

 

21 

 

 بغداد
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
1-2/3/2102 

 

 

 

 

 

02-05/5/0130 

 

 

 

 

نمایشگاه بین المللی لباسهای آماده ،  -

 (Fashion)چرم و لوازم مربوطه 

نمایشگاه بین المللی لوازم آرایشی و  -

 زیبای پوست کوزمتک بغداد

نمایشگاه بین المللی دستگاههای  -

 Machinesصنعتی بغداد 

و لوازم و  نمایشگاه بین المللی بهداشت -

 تجهیزات پزشکی

 

20 

 

 بصره
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
02-07/3/2102 21-22/5/0130 

نمایشگاه بین المللی خودرو  و لوازم  -

 (اوتوشو ) یدکی    

 دومین نمایشگاه دستگاهها و تجهیزات  -

 

22 

 

 بابل

شرکت سرمایه گذاری 

و برگزازکننده 

 نمایشگاههای الصروح

 نمایشگاه تجارت و صنایع  چین 0-8/2/0130 21-11/3/2102

 

21 

 

 سلیمانیة
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
22-27/3/2102 

 

2-25/2/0131 

 

 

 نمایشگاه بین المللی عمران  سلیمانیة

 

22 
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 بصره
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
5-8/01/2102 

 

 

 

02-02/7/0130 

 

 

عمران و  پنجمین نمایشگاه بین المللی -

ساخت و ساز، دستگاهها و تجهیزات           

 (بیلد اکسبو) 

چهارمین نمایشگاه بین المللی برق و  -

 نیرو 

سومین نمایشگاه بین المللی کشاورزی  -

اگروفود ) ، غذا ، پرکردن و  بسته بندی 

 ) 

 

25 

 

 بغداد
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
3-02/01/2102 07-21/7/0130 

نمایشگاه بین المللی خودرو و دومین 

 (اوتو شو ) لوازم یدکی 

دومین نمایشگاه مخابرات و تکنولژی          

 (سایتکس ) 

 

22 

 

 بغداد
شرکت نمایشگاههای 

 عراقی

05-

08/01/2102 
 نمایشگاه بین المللی دفاع و امنیت نظامی 21-22/7/0130

 

27 

 

 بغداد
شرکت نمایشگاههای 

 عراقی
 سی و نهمین نمایشگاه بین المللی بغداد 01-03/8/0130 0-01/00/2102

 

28 

 

 اربیل
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال

03-

22/00/2102 

28/8 -  

0/3/0130 
 نمایشگاه بین المللی دفاع و امنیت نظامی 

 

23 

 

 بابل
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال

21-

21/00/2102 

23 /8-  

2/3/0130 

ساز و نمایشگاه عمران و ساخت و 

 نیروی بابل

 

11 
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 اربیل
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
2-5/02/2102 00-02/3/0130 

( 0*5)چهارمین نمایشگاه بین المللی  -

ساختمان ، دستگاهها ، زیربناهای شهری 

 ، سنگ ، سرامیک 

سومین نمایشگاه شیشه ، کریستال ،  -

 مبلمان و لوازم خانگی و هتل های اربیل 

 نمایشگاه بین المللی در و پنجره اربیل  -

 

10 

 

 بصره
شرکت پیرامیدز 

 اینترناسیونال
2-3/02/2102 05-08/3/0130 

سومین  نمایشگاه بین المللی و کنفرانس   

 نفت و گاز

 

12 

 

 بغداد

شرکت پیرامیدز 

اینترناشیونال با 

هماهنگی استانداری 

 بغداد

01-

01/02/2102 
03-22/3/0130 

سومین نمایشگاه بین المللی مسکن و  -

 شهرسازی 

 نمایشگاه بین المللی در و پنجره  -

نمایشگاه بین المللی دستگاهها  -

 گرمایشی و سرمایشی و خنک کننده

 نمایشگاه بین المللی هتل و لوازم هتل -

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات  -

 خانگی

 

11 

 

 بغداد
شرکت نمایشگاههای 

 عراقی
 ---- اطالع ثانوی

نمایشگاه تجاری محصوالت ملی و میهنی 

 عراق

 

12 

 

                                              

 دفتر رایزنی بازرگانی ایران در بغداد                                                       

  


