
تــــحــت رعايـــــة ســـمــــو الــــشيــــخ أحـــمــــد بـــن ســــعيـــــد آل مــــكتـــــوم،
رئيس الــــمجلــــس األعـــلى لـــلطاقــــة في دبي

كبر معرض لالستدامة وتقنيات الطاقة  أ
النظيفة في المنطقة

كن جزءاً من الحدث األروع في العالم!

WETEX.AE احجز مكانك في "ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية" الذي سيعقد في مركز دبي للمعارض إكسبو 2020 دبي عبر



مصادر  تنوع  تعزيز  إلى  اإلمارات  تتطلع 
الطاقة لديها، كما تعمل على تنمية خبراتها 
في أسواق الطاقة العالمية واالرتقاء بدورها 
الريادي كمركز عالمي للبحث والتطوير في 

مجال الطاقة المتجددة.



صــــاحب السمــــو الشيــــخ خليفة بن زايد آل نــــهيان
رئيــس دولة اإلمـــارات العربية المتحـدة، حفظه اللـــه



من  مواردنا  على  الحفاظ  أن  ندرك  نحن 
التحديات على  الطاقة سيكون من أعظم 
طريق تحقيق التنمية المستدامة وأن هذه 
الغاية لن تتحقق إال من خالل تبني كافة 
الطاقة  ترشيد  لمبادئ  المجتمع  شرائح 
واألجيال  األساسية.  قيمها  من  كجزٍء 
هذه  من  األكبر  المستفيد  هي  القادمة 
يقّيم ما سنحققه في  اإلنجازات وخير من 

هذا المجال.



صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم 
 نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا



كـلـمـــــــة رئـــيــــــس ومــــؤســس الـمــعــــرض
بتوجيهات كريمة من سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، وتحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل 
مكتوم، رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي، تنظم هيئة كهرباء ومياه دبي معرض تكنولوجيا 
المياه والطاقة والبيئة )ويتيكس( ودبي للطاقة الشمسية انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة 
كمركز  دبي  مكانة  وترسيخ  المتحدة،  العربية  اإلمارات  دولة  في  المستدامة  التنمية  تعزيز  في 

عالمي لالقتصاد األخضر.

كتوبر 2021  وتشكل الدورة الثالثة والعشرون من المعرض والتي تنظمها الهيئة من  5 إلى 7 أ
كسبو 2020 دبي، فرصة استثنائية للعارضين والزوار من مختلف  في مركز دبي للمعارض في إ
كسبو دولي في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب  أنحاء العالم ليكونوا جزءاً من أول إ
آسيا وأحد أوائل الفعاليات الكبرى في العالم منذ بدء جائحة كوفيد-19، حيث تمكنت دولة 
اإلمارات، بفضل رؤية القيادة الرشيدة، من أن تكون من بين أفضل الدول تعافياً من الجائحة.

كبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة،  على مدى 22 عاماً، رسخ "ويتيكس" مكانته كأحد أ
وبات موعداً سنوياً تترقبه المؤسسات والهيئات والشركات المتخصصة في قطاعات الطاقة 
والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء والقطاعات ذات الصلة، من المنطقة والعالم 
ويعد  واالبتكارات.  التقنيات  وأحدث  الممارسات  أفضل  ومناقشة  ومنتجاتها،  حلولها  لطرح 
كات، واالطالع  المعرض فرصة مهمة للوصول إلى آالف العارضين وعقد الصفقات وبناء الشرا
على أحدث التقنيات واالبتكارات في قطاعات الطاقة والمياه والطاقة المتجددة والبيئة، فضالً 
تقنيات  االعتماد على  في  الكبير  التوسع  السوق، ال سيما في ظل  احتياجات  إلى  التعرف  عن 
الفرصة للزوار  المتجددة في دولة اإلمارات والمنطقة بشكل عام. كما يتيح المعرض  الطاقة 
خبراء  بمشاركة  المتخصصة  العمل  وورش  بالندوات  الحافل  األعمال  لالستفادة من جدول 

ومختصين في مجاالت االقتصاد األخضر، والمدن الذكية، واالبتكار، والتنمية المستدامة.

أتطلع للترحيب بكم في ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية 2021، وأنتهز هذه الفرصة ألتقدم 
بجزيل الشكر والتقدير لجميع الشركاء والرعاة والعارضين. 

تمنياتي لكم بمشاركة مميزة في هذه الدورة االستثنائية من المعرض. 



معالـي سعيد محمد الطاير
العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي،

مؤسس ورئيس معرض "ويتيكس"



رؤية اإلمارات
2021

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي رعاه هللا، 
رؤية اإلمارات 2021، في اجتماع مجلس الوزراء في عام 2010.

تهدف الرؤية ألن تكون دولة اإلمارات ضمن أفضل دول العالم بحلول اليوبيل الذهبي لالتحاد. ولترجمة هذه الرؤية إلى 
التي سيتم  الرئيسية  القطاعات  إلى ستة محاور وطنية تمثل  اإلمارات 2021  رؤية  تم تقسيم عناصر  واقع ملموس، 

التركيز عليها خالل السنوات المقبلة في العمل الحكومي.

مجتمع متالحم محافظ على هويته    .1
تطمح األجندة الوطنية إلى الحفاظ على مجتمع متالحم يعتز بهويته وانتمائه.  

مجتمع آمن وقضاء عادل   .2
تسعى األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 إلى أن تكون دولة اإلمارات البقعة األكثر أماناً على المستوى العالمي.  

اقتصاد تنافسي معريف مبني على االبتكار   .3
ستشهد السنوات القادمة تحوالت اقتصادية كبيرة عالمياً، وتهدف األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 أن تكون   

دولة اإلمارات في قلب هذه التحوالت.

نظام صحي بمعايير عالمية   .4
يتطلب النجاح عقالً متفتحاً وجسماً سليماً، لذا تتطلع األجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 إلى تطبيق نظام صحي   

يستند إلى أعلى المعايير العالمية.

نظام تعليمي رفيع المستوى   .5
العلم أساس تقدم األمم، وأهم استثمار في جيل المستقبل، لذا كان ال بد لألجندة الوطنية لرؤية اإلمارات 2021 من   

التركيز على تطوير نظام تعليمي رفيع المستوى.

بيئة مستدامة وبنية تحتية متكاملة   .6
تعمل حكومة دولة اإلمارات على ضمان استمرارية التنمية المستدامة وتسعى إلى حماية البيئة وتحقيق التوازن   

بين التنمية االقتصادية واالجتماعية. 8 س
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خــطـــة دبي
األفراد2021

المجتمع

المكان

صاد
القت

ا
مة 

كو

الح

شية 
التجربة المعي

تنظر خطة ديب 2021 إىل مستقبل اإلمارة من خالل عدسة شاملة 
بمنظور  بدءاً  ومتكاملة؛  منظورات شاملة  المدينة من خالل  تصف 
الفرد والمجتمع، متناوالً السمات المرجو توفرها يف أفراد مجتمع ديب، 
مواطنين ومقيمين، للنهوض بعبء التنمية ولعب دور محوري يف 
قيادة محاور الخطة. عالوة على وصف المجتمع المثايل يف تماسكه 

وتالحمه واحترامه لتعدد الثقافات والتعايش فيما بينها بانسجام.

الحضري،  الفضاء  منظور  من  ديب  مستقبل  الخطة  تتناول  كما 
بيئة طبيعية ومشّيدة،  التحتية من  البنية  بعناصر  يتعلق  ما  سواًء 
يتعلق  ما  أو  وغيرها،  طاقة  ومصادر  مواصالت  ووسائل  وطرق 
بشكل التجربة الحياتية التي يعيشها أفراد المجتمع من إماراتيين 
ومقيمين وزائرين سواًء يف تفاعلهم فيما بينهم، أو يف تفاعلهم مع 
أم  كانت  اجتماعية  بها  المرتبطة  والخدمات  الحضرية  البنية  عناصر 
اقتصادية. كما تتناول الخطة مستقبل المدينة من منظور اقتصادي، 
المدينة  يغذي  الذي  والوقود  التنمية  محرك  باعتباره  فقط  ليس 
ويدفع باتجاه تطورها المستمر، بل كذلك العامل الذي يجعل من 

المدينة محوراً يف االقتصاد العالمي ال يمكن تجاوزه.

الرشيدة،  الحوكمة  منظور  من  ديب  مستقبل  الخطة  تتناول  وأخيراً 
باعتبارها اآللية المؤسسية التي تضمن قيادة التنمية واستمرارها، 
ُترجمت  وقد  والنظام.  األمن  وحفظ  والمجتمع  الفرد  رفاه  وتعزيز 
عنواناً  منها  واحد  كل  يعتبر  محاور  ستة  إىل  السابقة  المنظورات 
رئيساً لمجموعة من الغايات الرئيسة على مستوى ديب، وتشكل يف 

مجملها تطلعات المدينة المستقبلية نحو العام 2021.

•  األفراد: موطٌن ألفراٍد مبدعين وممكَّنين، ملُؤهم الفخُر والسعادة

•  المجتمع: مجتمٌع متالحٌم ومتماسك

•  التجربة المعيشية: المكاُن المفضل للعيش والعمل، والمقصُد 
المفّضُل للزائرين

•  المكان: مدينة ذكية ومستدامة

•  االقتصاد: محور رئيس يف االقتصاد العالمي

•  الحكومة: حكومة رائدة ومتميزة
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أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، عن ثمانية 

مبادئ للحكم والحكومة في دبي، وأوصى جميع من يتولى مسؤولية في دبي أن يلتزم بها، معرباً سموه عن شكره الجزيل لكل من 

قال كلمة تقدير في حقه، بمناسبة مرور 50 عاماً على تولي سمّوه أول منصب له في خدمة الوطن.

 المبادئ
الثمانية لدبي

المبدأ األول: االتحاد هو األساس:
دبي   جزء   من   دولة   اإلمارات،   وركن   في   االتحاد،   ترابها   تراب   اإلمارات،   ومصيرها   مصير   اإلمارات،   وخيرها   لكل   اإلمارات،   وشعبها   فداء   لكل   ذرة   في   دولة  
 اإلمارات.  نحن   في   كنف   وحمى   االتحاد.  مصلحة   االتحاد   فوق   مصلحتنا،   وقوانين   االتحاد   فوق   قوانيننا   وتشريعاتنا،   وسياسة   االتحاد   هي   سياستنا،  

 وأولويات   حكومة   االتحاد   هي   أولويات   حكومتنا.                                                                                           

المبدأ الثاني: ال أحد فوق القانون:
ً   من   األسرة   الحاكمة.  وال   فرق   بين   مواطن   ومقيم،   العدل   دولة   وقوة   وعزة،   وضمان   استقرار   وازدهار.  ال   أحد   فوق   القانون   في   دبي،   وال   أستثني   أحدا
 أو   غني   وفقير،   أو   ذكر   وأنثى،   أو   مسلم   وغير   مسلم،   في   تطبيق   القانون.  والتأخر   في   العدالة   ظلم.  وكل   عادل   هو   عندي   قوي،   وكل   ظالم   هو   عندي  
 ضعيف.  والظلم   في   أي   مكان   أو   ألي   فرد   هو   تهديد   للعدالة   كلها   في   اإلمارة.  وأنا   بريء   من   كل   ظالم،   وستبقى   األسرة   الحاكمة   بريئة   من   كل   ظلم  

 ما   بقيت   تحكم   هذه   اإلمارة .                                                                                                                                                                                                                                     

المبدأ الثالث: نحن عاصمة لالقتصاد:
هدف   حكومة   دبي   وغايتها   تحسين   حياة   الناس   بتحسين   االقتصاد.  دبي   ال   تدخل   في   السياسة،   وال   تستثمر   فيها،   وال   تعّول   عليها   لضمان   تفوقها. 

 دبي   صديقة   لكل   من   يحمل   لها   ولدولة   اإلمارات   الخير،   وصديقة   للمال   واألعمال،   ومحطة   عالمية   لخلق   الفرص االقتصادية.

المبدأ الرابع: النمو له محركات ثالثة:
نمو   دبي   تقوده   ثالثة   محركات؛   حكومة   ذات   مصداقية   ومرونة   وتميز،   وقطاع   خاص   نشط   وعادل   ومفتوح   للجميع،   وقطاع   شبه   حكومي   ينافس  

                                                                      . ً ً   وللمواطنين   وظائف   ولألجيال   القادمة   أصوال ً   ويحرك   االقتصاد   محلياً،   ويشكل   للحكومة   دخال  عالميا

المبدأ الخامس: مجتمعنا له شخصية متفردة:
مجتمعنا هو   مجتمع   يتميز   بكثرة   العمل   وقلة   الجدل،   مجتمع   يتميز   باالنضباط   وااللتزام   في   وعوده   ومواعيده   وعهوده؛   متواضعون   عند   النجاح،  
 مثابرون   عند   التحديات،   ناشرون   للخير،   منفتحون   على   الجميع.  مجتمع   يسوده   االحترام،   ويربط   كافة   مكوناته   التسامح،   ويبتعد   عن   العنصرية  
 والتمييز.  ال   نقبل   بمن   يصّنفون   المجتمعات   أو   يثيرون   الكراهية.  األصل   في   الجميع   عندنا   الخير   واإلخالص   والوالء   وحب   الوطن   إال   إذا   أثبت   القانون  

 عكس   ذلك.  وال   يجوز   ألحد   أن   يحكم   على   أحد   أو   يحاكمه،   إال   من   خّولناه   القضاء   أو   كلّفناه   تطبيق   العدالة.                                                                                                                                                

المبدأ السادس: ال نعتمد على مصدر واحد للحياة:
ً   وأبداً.  تنويع   االقتصاد   قاعدة   في   دستور   دبي   غير   المكتوب   منذ   العام 1883.  وتغير   الزمن   وسرعة   التطورات   يفرضان   االلتزام   بهذا   المبدأ   دائما
 وهدفنا   الجديد:  استحداث   قطاع   اقتصادي   جديد   على   األقل   كل   ثالثة   أعوام،   قطاع   منتج   ومساهم   في   ناتجنا   المحلي   وموّفر   للوظائف   وقادر   على  

 االستمرار   بقوة   دفعه   الذاتية.                                                                                  

المبدأ السابع: أرض للمواهب:
دبي   قامت   على   الموهوبين   من   التجار   واإلداريين   والمهندسين   والمبدعين   والحالمين.  بقاء   دبي   متفوقة   مرهون   ببقائها   قبلةً   للمتفوقين،   واستمرار  
بدّ   من   تجديد   سياساتنا   وإجراءاتنا   بشكل   مستمر   لتجديد   جاذبيتنا    تنافسيتها   مرهون   باستمرار   استقطابها   ألصحاب   العقول   واألفكار.  وال 

 للمواهب،   وال بدّ   من   بناء   الحياة   األفضل   في   دبي   ألصحاب   العقول   واألفكار   األفضل .                                                                                                                                      

المبدأ الثامن: نفكر باألجيال:
ً   استثمارية   ً   بتقلبات   السياسة   اإلقليمية   ودورات   االقتصاد   العالمية،   بل   نستثمر   لهم،   ونخلق   أصوال ال   نترك   مصير   األجيال   القادمة   مرهونا
ً   تعادل   عشرين   ضعف   ميزانيتها   السنوية   على   األقل.   نسعى   لضمان    من   أجلهم .  وقاعدتنا   في   ذلك   أن   تمتلك   الحكومة   في   كل   األحوال   أصوال

10 المستقبل،   ونفكر   من   اليوم   في   رخاء   أجيالنا   القادمة.                                                                                             س
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 استراتيجية دبي
للطاقة النظيفة 2050

أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه هللا، اســتراتيجية دبــي 
للطاقــة النظيفــة 2050، التــي تهــدف إلى تحويل اإلمارة إلــى مركــز عالمــي للطاقــة النظيفــة واالقتصاد األخضــر.

تتضمن االستراتيجية 5 مســارات رئيســية هي:

1.  البنية التحتية

2.  البنية التشريعية

3.  التمويل من خالل “صندوق دبي األخضر”

4.  بناء القدرات والكفاءات

5.  توظيف مزيج الطاقة الصديق للبيئة

% 75% 61 % 25% 7% 7

مــزيج الــطــاقــة الـصديـق للـبيئـة بحـلـول عـام 2030 بحلول عام 2050

الطاقة النظيفة

الغاز

الطاقة
النووية

الفحم 
النظيف

الطاقة 
الشمسية
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الجهة   الُمَنِظمة 
لمعرض “ويتيكس” 

ومعرض “دبي للطاقة 
الشمسية” 

تنظيم  دبي،  في  للطاقة  األعلى  المجلس  أعضاء  أحد  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  تتولى 
معرض "ويتيكس" ومعرض "دبي للطاقة الشمسية" لدعم رؤية دبي لبناء مستقبل 

مستدام لإلمارة.

تم تأسيس هيئة كهرباء ومياه دبي في األول من يناير 1992 بموجب مرسوم أصدره 
المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، لدمج شركة كهرباء دبي ودائرة مياه دبي 
اللتين كانتا تعمالن بشكل مستقل منذ سنوات عديدة، واللتان أسسهما المغفور 
وقد   ،1959 عام  ثراه،  هللا  طيب  مكتوم،  آل  سعيد  بن  راشد  الشيخ  هللا  بإذن  له 
قدمت حكومة دبي الدعم الكامل لشركة الكهرباء ودائرة المياه بهدف توفير إمدادات 

مستقرة من الكهرباء والمياه للمواطنين والمقيمين.
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تــم إطالق فعاليات “األسبوع األخضر” ألول مــرة فــي معــرض “ويتيكــس 2014” 
لمعرض  االفتتاحية  والدورة  األخضر”  لالقتصاد  العالميــة  “القمــة  مــع  بالتــوازي 
“ســمارتك شــوبر”. وتنّظم هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي هــذه المبــادرة سنوياً بهــدف 
نشــر ثقافــة االستدامة البيئيــة بيــن جميع شــرائح المجتمــع؛ ويتضمن “األسبوع 
األخضر” سلســلة مــن الفعاليــات والنشاطات المجتمعيــة البيئيــة بغيــة التشجيع 
القادمــة.  لألجيال  أفضــل  غــٍد  فــي  اإليجابي  أثره  وتعزيز  االستهالك  ترشــيد  على 
المصاحبــة  العمــل  وورش  النــدوات  من  مجموعة  مــع  المبــادرة  هــذه  وتتزامــن 

لمعــرض “ويتيكــس” والقمة العالمية لالقتصاد األخضر. 

االستدامة  ثقافـة  لنشــر  األخضر”  “التعهد  حملــة  أيضــاً  األخضر”  “األسبوع  يضــم 
الممارســات  بعــض  وتبنــي  اختيــار  للمشــاركين  وتتيــح  االستهالك؛  وترشــيد 
إلظهار  االجتماعي  التواصل  شبكات  عبــر  لهــا  والترويــج  اليوميــة  الخضــراء 

التزامهــم بأســلوب العيــش المســتدام علــى مــدار العــام.
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 الـقــمــة الــعـالــمـيــة
لالقـتـصـاد األخـضر

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، تعقد 
العالمية لالقتصاد األخضر وهيئة كهرباء ومياه دبي  المنظمة  التي تنظمها  العالمية لالقتصاد األخضر 2021  القمة  الثامنة من  الدورة 
كتوبر 2021  بالتعاون مع مجموعة من الشركاء الدوليين، تحت شعار جديد هو “تقنيات مبتكرة القتصاد مستدام”، وذلك يومي 6 و 7 أ
في مركز دبي للمعارض، بالتزامن مع الدورة الثالثة والعشرين من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة )ويتيكس(، والدورة السادسة 
من معرض دبي للطاقة الشمسية، وفعاليات “األسبوع األخضر” في دورته الثامنة. وتناقش القمة هذا العام محاور متعددة تشمل آليات 
التنمية المستدامة ومنظومة التعاون الدولي للوصول إلى اقتصاد أخضر عالمي والحلول الخضراء المبتكرة لبناء مستقبل أخضر مستدام 
في جميع القطاعات بمشاركة نخبة من الشخصيات المؤثرة عالمياً من وزراء وكبار المسؤولين الحكوميين وقادة الرأي من القطاعين 

العام والخاص وذوي االختصاص في مجاالت االقتصاد األخضر والتنمية المستدامة والتقنيات الحديثة.
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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي )ديوا( افتراضياً المعرض الثاني والعشرين للمياه والطاقة والتكنولوجيا والبيئة "ويتيكس" 
ومعرض دبي للطاقة الشمسية، بأسلوب ثالثي األبعاد هو األول من نوعه في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا، في 
كتوبر 2020. وقد أتاح المعرض االفتراضي جميع الفرص التي يوفرها المعرض المادي مع االلتزام  الفترة من 26 إلى 28 أ
بقواعد التباعد الجسدي التي تم تطبيقها في جميع أنحاء العالم بسبب جائحة COVID-19، من خالل الدعوة إلى جميع 
أشكال الممارسات المستدامة. تم تجهيز البيئة االفتراضية ثالثية األبعاد للمعرضين بالكامل بساحة عرض ضخمة مع 
كشاك للعارضين، ومنصة دردشة مباشرة مدمجة في المنصة االفتراضية و5 قاعات مختلفة استضافت متحدثين  أجنحة وأ
من قطاعات متنوعة في جلسات حول االبتكارات محايدة الكربون، والتي أظهرت التقدم المنجز عالمياً نحو االستدامة. كما 
أتاح المعرض االفتراضي من خالل قنوات التواصل التي وفّرها للحاضرين والعارضين إمكانيات متطورة للتفاعل والتشاور 
عبر الدردشة الحية وتنظيم اجتماعات فردية على المنصة نفسها وغيرها من سبل التعاون وعقد االتفاقات. وبذلك شكّل 

معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة ًًالشمسية 2020 الخطوة األولى نحو تبني التحول الرقمي وتقليل الحواجز أمام االبتكار.

حول الدورة االفتراضية لمعرضي 
"ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية
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 عن “ويتيكس” ومعرض
دبي للطاقة الشمسية
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 مزايا المشاركة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة
“ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية

بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه هللا، وتحت 
رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس األعلى للطاقة في دبي، تنظم الهيئة معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة 

"ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية، وذلك انسجاماً مع رؤية إمارة دبي في بناء مستقبل مستدام.

يشكل معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة »ويتيكس« ومعرض دبي للطاقة الشمسية منصة مثالية لعرض ومناقشة أهم الموضوعات 
والمياه  الكهرباء  المستدامة وتقنيات ترشيد  استهالك  والتنمية  البيئية  والطاقة واإلدارة  المياه  المستجدات في مجاالت عدة تشمل  وأحدث 
والطاقة المتجددة، كما يتيحان فرصة فريدة للشركات والمؤسسات المحلية والعالمية للمشاركة واستعراض منتجاتها وخدماتها، ويوفران 

منصة هامة لتبادل أفضل الممارسات والخبرات بين العارضين من مختلف أنحاء العالم.

•  إبــراز عالمتــك التجاريــة كالعــب رئيــي يف قطاعــات التكنولوجيــا وامليــاه والطاقــة والنفــط 

والغــاز والبيئــة وقطــاع الطاقــة الشمســية الــذي يشــهد منــواً متســارعاً يف املنطقــة، والتعريــف 

بهــا بــن الجمهــور املســتهدف مبــا يف ذلــك كبــار صنــاع القــرار.

•  توســيع آفــاق فرصكــم االســتثامرية والتجاريــة يف قطاعــات الطاقــة املتجــددة األخــرى، إضافة 

إىل مجــاالت إنتــاج الطاقــة وصناعــة النفــط والغــاز وامليــاه والبيئــة، وذلــك عــر االســتفادة 

مــن تنظيــم معــرض ديب للطاقــة الشمســية بالتزامــن مــع معــرض تكنولوجيــا امليــاه والطاقــة 

والبيئــة )ويتيكــس( والقمــة العامليــة لالقتصــاد األخــر.

الرتويج لرشكتك من خالل التعريف بأحدث التقنيات التي تطرحها يف السوق.  •

•  تبــادل أفضــل املامرســات والخــرات مــع العارضــن اآلخريــن مــن الــرشكات املحليــة 

الجنســيات متعــددة  والــرشكات 

االستفادة من عروض الرعاية عىل الصعيدين اإلعالمي والتسويقي  •

ــاع القــرار يف الجهــات الحكوميــة، وقــادة األعــامل، واملســتثمرين،  •  فرصــة للتواصــل مــع صن

ــع أنحــاء العــامل ــدول مــن جمي ووفــود ال

منصة مثالية للقاء أعضاء مختلف املؤسسات والهيئات العاملية الكرى  •

قناة مميزة ومنخفضة التكلفة لاللتقاء بأهم صانعي القرار  •

 •    فرصــة فريــدة لرتويــج املنتجــات والخدمــات أمــام مجموعــة مــن أهــم خــراء البيئــة وامليــاه

والطاقة

•  فرصــة لتجديــد وتعزيــز عالقــات التواصــل ضمــن بيئــة مهنيــة متميــزة مــن املعــارض 

املســتويات بأعــىل  واملؤمتــرات 

االستفادة من الفرص املتاحة يف ديب، املركز اإلقليمي الرائد للامل واألعامل والسياحة  •

فرصة لتبادل الخرات خالل عدد كبري من الندوات املتخصصة  •

•  االطــالع عــىل مرشوعــات الطاقــة الشمســية الحاليــة واملســتقبلية يف املنطقــة والتعــرف إىل 

ــة املختصــة، مبــا  ــن الصــادرة عــن الجهــات الحكومي توجهــات الســوق والسياســات والقوان

ــة الشمســية يف ديب. ــج الطاق ــات وبرام ــرص املشــاركة يف مرشوع ــزز ف يع

•  االســتفادة مــن املزايــا الحرصيــة للرعــاة والعارضــن ومنهــا التســجيل املجــاين للرشكــة واملنتجات 

لــدى هيئــة كهربــاء وميــاه ديب والحصــول عــىل خطابــات توصيــة بشــأن املنتجــات املعروضــة، 

ــة الشمســية،  ــوم للطاق ــن راشــد آل مكت ــع مجمــع محمــد ب ــة ملوق ــارة حرصي ــب زي إىل جان

وفرصــة تقديــم منتجاتكــم والتحــدث أثنــاء النــدوات التــي يتــم تنظيمهــا خــالل املعــرض.
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األحداث الموازية

األسبوع األخضر

معرض ديب للطاقة الشمسية

جوالت إىل المنطقة المستدامة

قاعة اإلبداع

حفل العشاء

القمة العالمية لالقتصاد األخضر

ندوة القاعة الرئيسية
ندوة االستدامة

ندوة قاعة االبتكار
ندوة قاعة الكهرباء والطاقة

ندوة قاعة المياه

اإلبداع يف إدارة عالقات الموّردين
معرض ديب للطاقة الشمسية

الندوات ورش العمل
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مجموع 2020
2,489

مجموع 2019
عدد االجتماعاتالسنة3,054

3,054مجموع 2019

2,489مجموع 2020

مقارنة بين اجتماعات “معامالت الشركات”
لعامي 2019 و2020

ُقــّدم  ناجــح  نمــوذج  هــو  يــة«  التجار األعمــال  بيــن  بــط  »الر
الشمســية  للطاقــة  دبـــي  معــرض  مــن  الثالثــة  الــدورة  فـــي 
لترويــج  مهمــة  أداة  وهــو  بالنجاحــات،  حافــل  ســجل  ولديــه 
لالتصــال  بمنصــة  العارضيــن  لتزويــد  يــدة  فر وفرصــة  الحــدث 
الجهــات  المحليــة واإلقليميــة مــن خــالل  كتشــاف األســواق  وا

والخاصــة. الحكوميــة 

كثــر مــن 3000 اجتمــاع خــالل أيــام المعــرض الثــالث.  تــم عقــد أ
الطايــر،  محمــد  ســعيد  معالـــي  يــارة  ز علـــى  الضــوء  ُســلّط  كمــا 
ــي،  العضــو المنتــدب والرئيــس التنفيــذي لهيئــة كهربــاء وميــاه دبـ
يــارة الرئيــس الســابق فرانســوا  للجنــاح الروســي، باإلضافــة إلـــى ز
هوالنــد لمنصــة IFFEN والتــي هدفــت إلـــى التعــرف علـــى الميــزات 

يــب. المبتكــرة لهــذه المنصــة ـفـي قطــاع التدر

“الربط بين األعمال التجارية”
)“معامالت الشركات” و“األعمال والحكومة”(

 يرجع انخفاض الرقم في عام 2020 مقارنة بعام 2019 إلى
 إقامة معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة الشمسية افتراضياً

في العام 2020 بسبب الظروف التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
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نُبذة عن
إكسبو 2020 دبي

كسبو 2020 دبي، إيماٌن راسخ بأن االبتكار والتقدم هما نتيجة  يوّجه إ
بأساليب خالّقة. وسيستقطب  األفكار  وتبادلهم  البشر  تضافر جهود 
كتوبر 2021،  الحدث األكبر في العالم خالل أشهره الستة ابتداًء من أ
"تواصل  شعار  تحت  البشري  باإلبداع  لالحتفال  دبي  إلى  الماليين 

العقول وصنع المستقبل".

كتوبر  أ  1 يوافق  الذي  افتتاحه  يوم  بين  الممتدة  الفترة  خالل   �
2021، وحفل ختامه الذي يوافق 31 مارس 2022، من المتوقع أن 

كسبو 2020 دبي ماليين الزوار. يستقطب إ

كسبو في التاريخ من حيث عدد  كبر إ كسبو 2020 دبي أ سيكون إ  �
الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج 

دولة اإلمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.

عن  يزيد  ما  فيه  يشارك  شامل  عالمي  حدث  إقامة  إلى   نتطلع 
ومؤسسات  وشركات  دولية،  منّظمات  ضمنهم  من  مشارك   200

تعليمية إلى جانب 219 دولة.

كسبو 2020 دبي برنامجا مميزاً للمتطوعين يهدف إلى استقطاب  أعّد إ
والجنسيات  األعمار  مختلف  من  متطوع  ألف   30 عن  يزيد  ما 

والثقافات.

كسبو على مساحة إجمالية تبلغ 4.38 كيلو متر مربع، من  سيقام إ
ضمنها منطقة مبّوبة مخصصة للمعارض مساحتها 2 كيلو متر مربع، 

في منطقة “دبي الجنوب” المجاورة لمطار آل مكتوم الدولي.

منطقة  في  يقام  ضخم  دولي  حدث  أول  دبي   2020 كسبو  إ سيكون 
الشرق األوسط وإفريقيا وجنوب آسيا.
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هيئة كهرباء ومياه دبي
وإكسبو 2020 دبي

المستدامة  الطاقة  شريك  تكون  بأن  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تفخر 
العالمي  الحدث  هذا  ستزود  حيث  دبي،   2020 إلكسبو  الرسمي 
كتوبر 2021 ولغاية أبريل 2022، باستثناء  بالكهرباء والمياه ابتداًء من أ

كسبو نفسه. الطاقة الكهربائية التي  سيتم توليدها في موقع إ

عبر  الذكية،  دبي  مبادرة  خالل  من   2020 كسبو  إ الهيئة  تدعم  كما 
الحدث  مباني  تزويد  في  تسهم  التي  دبي”  “شمس  مبادرة  إطالقها 
تم  التي  الكهروضوئية  الشمسية  الطاقة  مصفوفات  عبر  بالطاقة 
محطات  كسبو  إ موقع  سيضم  ذلك،  على  عالوًة  موقعه.  في  تركيبها 
شحن للسيارات الكهربائية من مبادرة “الشاحن األخضر” لدعم قطاع 

السيارات الكهربائية المتنامي في دبي.

كسبو 2020 دبي إلى أن تكون نسبة 50% من الطاقة التي  ويسعى إ
يستهلكها من مصادر متنوعة للطاقة المتجددة بما في ذلك مشاريع 
كهرباء  هيئة  وتستثمر  االستدامة.  جناح  مثل  بنفسه  يتوالها  رائدة 
للكهرباء  التحتية  البنية  مشاريع  في  درهم  مليار   4.26 دبي  ومياه 
محطات   3 الهيئة  شيدت  وقد  دبي.   2020 كسبو  إ لدعم  والمياه 
فرعية 132/11 كيلوفولت بكوابل 132 كيلوفولت أطوالها 45 كم. 
وقد أطلقت على هذه المحطات أسماء الموضوعات الفرعية إلكسبو 
2020 دبي: الفرص، والتنقل، واالستدامة. ويتماشى ذلك مع شعار 
الفرعية  وموضوعاته  المستقبل”،  وصنع  العقول  “تواصل  الحدث 

أيضاً.
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1,076
ً عــــــارضـــــــا

2,489
اجتماع عمل

63,058
العدد اإلجمالي للزّوار

104
نــــــــــدوة

47
راٍع

زّوار من

126 
بــــلــــــداً

5
قــــاعـــــات

 إحصاءات “ويتيكس” ومعرض دبي للطاقة
الشمسية لعام 2020 )النسخة االفتراضية(
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 قصة نجاح “ويتيكس” ومعرض
دبي للطاقة الشمسية

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

38,718

63,058

35,088       

31,954         

24,795     

18,325        

22,602        

15,847   

12,048   

9,145        

7,658    

5,256

7,316

4,970

3,800          

3,000        

2,200      

1,987      

1,678     

1,546     

624  

357 

عدد الزّوار في السنة

أُقيم معرض "ويتيكس" ودبي للطاقة 
الشمسية افتراضياً في دورة 2020
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مزايا حصرية 
للمشاركين

لقاءات على مستوى الشركات  •

لقاءات على مستوى الشركات والجهات الحكومية  •

ورش عمل في مجال إدارة عالقات المورّدين  •

زيارات حصرية للمواقع التابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي  •

المشاركة في ورش العمل والندوات  •

فرصة لتوقيع مذكرات تفاهم  •

حضور مجاني للقمة العالمية لالقتصاد األخضر 2021  •

فرص تجارية عبر إتاحة التواصل مع الجهات الحكومية المشاركة  •

االطالع المسبق على اإلعالنات الحكومية المتعلقة بالمبادرات والمشاريع القادمة  •

تبادل المعلومات والتقنيات  •

تسويق المنتجات والخدمات والتقنيات واالطالع على معاييرها  •

كة والتعاون واألعمال بين الجهات الحكومية في دولة اإلمارات، وما يرتبط بها من شركاء وقادة أعمال فرص الشرا  • 
في مجاالت المياه والطاقة والبيئة والتكنولوجيا والطاقة المتجددة.  24 س
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لمحة عن الزوار

كثر من 1,076 عارض من 52 دولة حول العالم، شاركوا خبراتهم  استقطب معرض ويتيكس 2020 أ
ومنتجاتهم وخدماتهم في قطاعات المياه والطاقة والبيئة، وتعرفوا إلى أحدث التطورات والتقنيات في 

هذه المجاالت. 

والخاص  الحكومي  القطاعين  من  مسؤولين  تضم  واسعة  شريحة  “ويتيكس”  معرض  زوار  يمثل 
في مجاالت المياه والطاقة والبيئة، إضافة إلى أبرز المسؤولين الحكوميين في منطقة الشرق األوسط 
ورواد  دبلوماسية  ووفود  حكومية  مؤسسات  ورؤساء  وزراء  المعرض  زوار  قائمة  وتشمل  والعالم. 

الصناعة ورؤساء تنفيذيين، ومدراء عموم، ومسؤولي المشتريات، وغيرهم.

كما تتضمن قائمة الزوار المستثمرين وخبراء القطاع والباحثين ووسائل اإلعالم اإلقليمية والمحلية، 
وطالب المدارس والجامعات وطالب الدراسات العليا في مؤسسات التعليم العالي في الدولة.
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 مجاالت العرض في “ويتيكس”
ومعرض دبي للطاقة الشمسية

تقنيات المياه
محطات معالجة المياه     •

محطات التحلية     •
شركات تعبئة المياه    •

•   أنابيب األسبستوس، واأللياف 
الزجاجية المقواة، والغشاء الذاتي 

 ،)HDPE( االلتصاق المضاد للماء
 ،)PVC( واألنابيب البالستيكية

 ،).G.I( وأنابيب الحديد القابل للطرق
والفوالذ المقاوم للصدأ، وغيرها

المواد الكيماوية المخصصة     •
لمعالجة المياه

برادات وسخانات المياه     •
أنظمة توفير المياه والمحركات     •

المائية
معدات حفر آبار المياه وملحقاتها     •

نظام “سكادا” للتحكم المركزي      •
بالمياه

•  أشرطة التسخين
المضخات  •

الصمامات البوابية، وصمامات   •
الفراشة، وصمامات الهواء، 
وصمامات تقليص الضغط

أنظمة الري  •
األدوات الصحية وملحقاتها  •

معدات الزراعة والبستنة  •
نظام المعالجة بالكلور  •
معدات سحب المياه  •
منتجات العزل المائي  •

مواد تبطين الخزانات والصهاريج  •
منتجات األلياف الزجاجية  •

أغطية فتحات الصرف  •
معدات حفر األنفاق الصغيرة  •

أنظمة طالء األنابيب  •
المواد المانعة للتسرب  •

المواد الالصقة  •
معدات كشف التسرب  •

معدات ومنتجات نقل وتوزيع   •
المياه

تقنيات الطاقة
•  الغاليات 

التوربينات     •
الضواغط    •

المحركات     •
المولدات     •

مكيفات الهواء    •
مبردات تكييف الهواء والمبادالت   •

الحرارية
أجهزة تنقية وتنظيف الهواء  •

الستائر الهوائية والفالتر  •
أجهزة الفصل وإعادة التوصيل   •

األوتوماتيكية
البطاريات والشواحن  •
المحامل والمسننات  •

السيور الصناعية  •
البراغي والصواميل والسالسل  •

المعدات، وبكرات الرفع، والجوانات  •
بطانات وقطع غيار المكابح  •

كابالت الجهد العالي، والمتوسط،   •
والمنخفض 

أجهزة تحديد األعطال في الكابالت   •
الكهربائية

الحافظات الحرارية  •
محوالت الراتنج المصبوب  •

معدات تصنيع األسالك  •
وصالت الكابالت وملحقاتها  •
مواد عزل الكابالت، وأغطية   •

الحماية، وأنابيب كلوريد البولي 
)uPVC( فينيل غير اللدن

أجهزة القياس والمعايرة  •
نظام الحماية الكاثودية  •

أجهزة الطرد المركزي  •
المنتجات الصناعية والكيماوية  •

أنظمة ومعدات االتصاالت  •
أجهزة الحاسب اآللي  •

األنابيب والتجهيزات الكهربائية  •
أنظمة التحكم في المباني الصناعية   •

والبيوت
كل نظام مراقبة التآ  •

الرافعات  •
معدات وأنظمة التحكم بالسالمة   •

والحماية والرصد
أجهزة التبريد والتدفئة  •

محركات الديزل  •
مرّحالت المسافة  •

المرّحالت التفاضلية  •
معدات التأريض واإلضاءة   •

والملحقات األخرى
أنظمة التهوية والعوادم  •

أنظمة ومعدات مكافحة الحرائق  •
أنظمة مناولة وحقن الوقود  •

 )FGRP( غرف الكهرباء الخارجية  •
منتجات الطالء بالزنك  •

أجهزة الكشف عن الغاز  •
المعلومات الجغرافية )أنظمة   •

المعلومات الجغرافية(
القواطع الكهربائية المعزولة بالغاز  •

تجهيزات السالمة، ومعدات الحماية   •
الشخصية

آالت الحفر األفقي  •
األجهزة والمعدات الهيدروليكية  •

قواطع )HRC( والقواطع   •
األوتوماتيكية للدارات الكهربائية  

)MCCBs(
األتمتة الصناعية وأتمتة الطاقة  •

توصيل األجهزة ومعايرتها  •
مواد العزل  •

المصاعد والساللم الكهربائية   •
المتحركة

مستلزمات اإلضاءة الصناعية   •
والمنزلية

البطانات الصناعية  •
زيوت التشحيم الصناعي  •

األجهزة المغناطيسية  •
مرّحالت التحكم والحماية  •
)SF6( القواطع المعزولة  •

القواطع الكهربائية  •
حوامل الكابالت  •

وحدات المكثفات الكهربائية  •
المفاتيح الكهربائية، ولوحات   •

التوزيع، وأعمدة التوزيع المصغرة
محطات التحويل الفرعية  •

المعدات والمواد الخاصة بخطوط   •
الكهرباء الهوائية وملحقاتها

العوازل الكهربائية المصنوعة من   •
السيراميك

مسجالت األعطال  •
عدادات قياس االستهالك الكهربائي   •

المنزلي
معدات قياس التفريغ الجزئي  •

مغير الجهد تحت الحمل  •
لوحات القواطع الرئيسية ولوحات   •

توزيع الكهرباء
أجهزة قياس واختبار االستطاعة   •

الكهربائية
األنابيب والقضبان والصفائح   •

البالستيكية
أدوات وبكرات الرفع التي تعمل   •

بالهواء المضغوط 
منتجات ومعدات الطالء  •

أجهزة قياس الضغط الكهربائي  •
أوعية الغازات والسوائل   •

المضغوطة
محوالت توزيع الجهد والتيار   •

الكهربائي
أنظمة مراقبة العمليات وأنظمة   •

 )SCADA( التحكم
أنظمة تكبير الصوت  •

أجهزة التدفئة المركزية  •
وحدات التحكم الطرفية البعيدة    •

)RTUs(
وحدات التوزيع الحلقي الرئيسية  •

محوالت تنظيم الجهد الكهربائي  •
االتصاالت الالسلكية  •

معدات التبريد  •
معدات منع الصدأ  •

معدات الجلخ والسنفرة  •
األقفال  •

أنظمة التحكم بالمحطات الفرعية  •
معدات الرش  •

معدات المساحة  •
أعمال األنابيب  •

معدات منع انقطاع التيار الكهربائي  •
منتجات التهوية  •

معدات قياس الوزن  •
منتجات األسالك  •

األجهزة المنزلية مثل الثالجات،   •
ومكيفات الهواء، وغساالت 

الصحون، وأفران الغاز، 
والتلفزيونات، والحواسب 

الشخصية، ومعدات اإلضاءة، 
والمفاتيح الكهربائية، 

واإلكسسوارات

التركيبات الكهربائية
التجهيزات والمعدات الكهربائية    •

أنظمة التحكم اآللي وأجهزة   •
االستشعار

صناديق التوزيع  •
مقابس جدارية  •

لوحات الربط  •
أدوات ومعدات تمديد   األسالك    •

 الكهربائية                      
أجهزة اإلشارة والتحكم  •

معدات   مقاومة   االشتعال              •
اللوحات الكهربائية  •
لوحة التوصيالت   •
مثبتات الكابالت  •

موصالت المقابس   الكهربائية                   •
تركيبات وتجهيزات اإلنارة  •

األسالك والكابالت
•  المقابس   الكهربائية       

•  المعدات   الطرفية       
•  معدات   كهربائية   أخرى            

•  معدات   التأريض       
•  صناديق   الربط   والمرفقات            

•  مفاتيح   منزلية               
•  صمام   كهربائي       

•  القواطع الكهربائية
•  روابط   الكابالت       

قواطع   التسرب   األرضي   وقواطع    •
 الدارات            

•  أنظمة   التوزيع   والتركيب            
•  معدات التسخين  

تجهيزات ومعدات اإلنارة
أبراج اإلضاءة المتنقلة        •
حلول   اإلنارة   المبتكرة              •

•    تركيبات   اإلنارة            
لوحات   اإلنارة                 •

أنظمة إنارة مدرج الطائرات  •
حلول   اإلنارة   بالطاقة   الشمسية                           •

حلول   إضاءة   الشوارع              •
•    أعمدة ومعدات اإلنارة         

•    مصابيح   اإلضاءة            
حلول   اإلنارة   الموفرة للطاقة        •

الطاقة الشمسية
تكييف الهواء والتبريد    •

البطاريات، وحدات البطاريات،     •
الشحن

أنظمة إدارة البطاريات    •
حلول الخاليا الكهروضوئية     •

المتكاملة
)BIPV( المستخدمة في البناء  

الخاليا الشمسية    •
التعليم والتدريب    •

إدارة الطاقة    •
أنظمة تخزين الطاقة    •

مقاوالت الهندسة والتوريد     •
واإلنشاء/ تطوير المشاريع

•  التمويل والترويج
العواكس الكهربائية    •

الصيانة والتصليح    •
تصنيع اآلليات والمعدات    •

الوحدات    •
عمليات أنظمة الطاقة الشمسية    •

مصادر طاقة متجددة أخرى     • 
)الرياح والمياه وغيرها(

أنظمة التخزين بالضغط     • 
)على شكل حبيبات(

محطات الطاقة الكهربائية     • 
)التجارية والخدماتية(

الوحدات والخاليا الكهروضوئية    •
مواد ومكونات األلواح الكهروضوئية    •

أنظمة التثبيت    •
مزّودو أنظمة األلواح الكهروضوئية    •

أنظمة تتبع الخاليا الكهروضوئية    •
أنظمة التدفئة بالطاقة المتجددة    •

الشبكة الذكية    •
المنزل الذكي/ المباني الذكية    •

محطات الطاقة الشمسية    •
محطات الطاقة الحرارية الشمسية    •

التكنولوجيا واألجهزة    •
معاهد االختبار    •

رقاقات ألواح الطاقة الشمسية    •
أنظمة تتبع الخاليا الكهروضوئية    •
المطبوعات المتخصصة ودور     •

النشر
محطات الطاقة الكهربائية     •

االفتراضية/ محطات الطاقة 
الكهربائية المركّبة
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 نبذة عن العارضين في “ويتيكس”
ومعرض دبي للطاقة الشمسية

االبتكار
التطورات  أحدث  مشاركة  المتجددة:  والطاقة  الطاقة  ابتكارات 
المتعلقة بالعديد من المشاريع المبتكرة القائمة، فيما يخص الطاقة 

والكهرباء والطاقة المتجددة والطاقة النظيفة.

المواصالت: تعزيز االبتكار في خدمات وتكنولوجيا المواصالت، إضافة 
إلى استخدام تقنيات وسائل النقل آلية القيادة، مثل الطائرات المسيَّرة، 

السيارات، القطارات ووسائل النقل الجوي والبحري الصديقة للبيئة.

مجال  في  االبتكار  مبادرات  أحدث  ومشاركة  تعزيز  التكنولوجيا: 
أدوات التكنولوجيا واألنظمة والذكاء االصطناعي والطائرات المسيَّرة 
للجميع؛  أفضل  حياة  جودة  لضمان  )الروبوتات(،  اآلليين  والرجال 
واالتصاالت  المعلومات  تكنولوجيا  صناعة  تعزيز  إظهار  إلى  إضافة 
االصطناعي  والذكاء  والصناعات  الخدمات  جودة  لضمان  ذة،  الُمنفَّ
الصغر(  متناهية  )الجزيئات  النانو  وتكنولوجيا  الموصالت  وأشباه 
والطباعة ثالثية األبعاد، إضافة إلى االتجاهات المستقبلية لالبتكارات 

التكنولوجية على مستوى العالم.

مع  التعليم،  قطاع  في  االبتكار  مشاريع  وتعزيز  مشاركة  التعليم: 
جميع  في  لالبتكار  اإلماراتي  الشباب  تمكين  على  الضوء  تسليط 

مجاالت العلوم.

جودة  تدعم  التي  الصحية  األنظمة  عرض  والسالمة:  الصحة 
مجال  في  المتقدمة  التقنيات  استخدام  في  االبتكار  وتعزز  الحياة، 

والسالمة. الصحة 

وتحلية  وتنقية  لنقص  المبتكرة  االستدامة  حلول  تعزيز  المياه: 
التحديات  تواجه  التي  والتقنيات  المعرفة  المياه، ومشاركة  وتخزين 
الموارد  وإدارة  المناخي  والتغير  النظيفة  المياه  بإنتاج  المرتبطة 

المائية.

والتطورات  الفضائية  التقنيات  أحدث  على  الضوء  تسليط  الفضاء: 
والبحوث  الصناعية  األقمار  تقنيات  ذلك  في  بما  الصلة،  ذات 

واالتصاالت الفضائية.
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مجّمع محمد بن راشد آل مكتوم 
للطاقة الشمسية

سيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى 
مجمع محمد بن راشد آل مكتوم 

كبر مشروع  للطاقة الشمسية، أ
للطاقة الشمسية في موقع واحد في 

العالم. وسينتج المجمع نحو 5 آالف 
ميجاوات بحلول عام 2030، وخفض 

نحو 6.5 مليون طن من االنبعاثات 
الكربونية سنوياً.

مبنى هيئة كهرباء ومياه دبي 
المستدام

سيتم تنظيم زيارات ميدانية إلى 
مبنى الهيئة المستدام في منطقة 

كبر مبنى حكومي في العالم  القوز، أ
حاصل على التصنيف البالتيني 

الخاص بالمباني الخضراء “الريادة 
في الطاقة والتصميم البيئي” من 

المجلس األمريكي لألبنية الخضراء.

خالل معرض “ويتيكس” ومعرض دبي للطاقة الشمسية، يتم 
تنظيم زيارات ميدانية للعارضين والزائرين إلى عدد من المشروعات 
المستدامة بهدف إطالع زوار المعرض على أفضل الممارسات التي 

تتبعها دبي في مجال االستدامة، ومن بين هذه المشروعات:

 زيارات ميدانية لالطالع على
أفضل ممارسات االستدامة
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رسوم المشاركة

خيار   رقم )1(: مساحة فقط   

450 دوالر أمريكي أو 1,655 درهم إماراتي للمتر المربع

     يتضمن   هذا الخيار المزايا اآلتية:   

• اإلضاءة العامة

• الخدمات العامة لألمن

• اإلضافة في الدليل الرسمي للمعرض

خيار رقم )2(: باقة منصة العرض

 480 دوالر أمريكي أو 1,760 درهم إماراتي للمتر المربع
)الحد األدنى 9 أمتار مربعة(

     يتضمن   هذا الخيار المزايا المذكورة في الخيار رقم )1( إضافة إلى ما يأتي:   

• منصة   عرض قياسية )نظام أوكتانورم( مع جدران   خلفية   وجانبية                           

• اسم   الشركة   باللغة   اإلنجليزية                          

• تغطية منصة العرض بالسجاد

•  مقبس واحد للتيار   الكهربائي 13 أمبير 220 فولت لكل 9 أمتار مربعة   

• ثالثة مصابيح إضاءة قدرة 100 وات لكل 9 أمتار مربعة

• مكتب استقبال ومقعدان لكل 9 أمتار مربعة

• مكتب استقبال وكرسيان لكل 9 أمتار مربعة
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 عرض رعاية معرض تكنولوجيا المياه والطاقة
والبيئة “ويتيكس” ودبي للطاقة الشمسية 2021

راعي اليوبيل الماسي )2,000,000 درهم/ 544,588 دوالر أمريكي(
منصة مجانية بمساحة 200 متر مربع في موقع متمّيز  .1

يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .2
“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 

والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت إلخ(
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .3

“ويتيكس”. )شارات التعريف وكتيبات العارضين والبروشورات والنشرات 
اإلعالنية إلخ(

ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من خالل   .4
الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة خالل   .5
فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك 

الدعوة لحفل االفتتاح وحضور  كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما ينطبق   .6
ذلك” )الندوات إلخ(

دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الخاص بمعرض   .7
“ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  

تكريم الجهات الرعاية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8
دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9

مشاركة مجانية في الندوات  .10
وضع شعار الجهة الراعية في قاعة األعمال لمعرض “ويتيكس”   .11

وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .12
العارضين في “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .13
روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية  

وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية لمعرض   .14
“ويتيكس” 

شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .15
إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد   .16

المعرض
إعالن على صفحة كاملة للجهة الراعية ضمن كاتالوج العارضين في   .17

“ويتيكس” 
يحق للجهة الراعية الحصول على تغطية إعالمية محلية وإقليمية ودولية،   .18

بما يتماشى مع خطة العالقات العامة واإلعالم لمعرض “ويتيكس”، 
“حيثما ينطبق ذلك”

توفير تغطية حصرية من خالل تقرير العالقات العامة في الصحف اليومية   .19
العربية واإلنكليزية )500 كلمة(، وحيثما ينطبق ذلك

وضع شعار الجهة الراعية على األنشطة الخارجية “إن وجدت”  .20
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على الالفتات المعلقة داخل قاعات   .21

المعرض
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على طاوالت التسجيل الخاصة   .22

بالندوات
إمكانية وضع بروشور الجهة الراعية على طاوالت تسجيل الزوار “إن   .23

وجدت” 
وضع شعار الجهة الراعية على الملصقات اإلعالنية لمكان االستضافة على   .24

األرضيات 
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على كافة طاوالت التسجيل الخاصة   .25

بالزوار أمام قاعات المعرض
ظهور شعار الجهة الراعية في اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة  .26

موقع ممتاز في حفل العشاء  .27

الراعي الماسي )1,500,000 درهم/ 408,720 دوالر أمريكي(
منصة مجانية بمساحة 150 متر مربع في موقع متمّيز  .1

يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .2
“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 

والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت إلخ(
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .3

“ويتيكس”. )شارات التعريف وكتيبات العارضين والبروشورات والنشرات 
اإلعالنية إلخ(

ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من خالل   .4
الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس” 

5.    وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة   
خالل فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك 

6.    الدعوة لحفل االفتتاح وحضور  كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما   
ينطبق ذلك” )الندوات إلخ(

7.    دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الخاص 
بمعرض “ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  

تكريم جهات الرعاية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8
دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9

مشاركة مجانية في الندوات  .10
وضع شعار الجهة الراعية في قاعة األعمال لمعرض “ويتيكس”   .11

وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .12
العارضين في “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .13
روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية  

وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية لمعرض   .14
“ويتيكس” 

شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .15
إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد   .16

المعرض
إعالن على صفحة كاملة للجهة الراعية ضمن كاتالوج العارضين في   .17

“ويتيكس” 
يحق للجهة الراعية الحصول على تغطية إعالمية محلية وإقليمية ودولية،   .18

بما يتماشى مع خطة العالقات العامة واإلعالم لمعرض “ويتيكس”، 
“حيثما ينطبق ذلك”

توفير تغطية حصرية من خالل تقرير العالقات العامة في الصحف اليومية   .19
العربية واإلنكليزية )500 كلمة(، وحيثما ينطبق ذلك

وضع شعار الجهة الراعية على األنشطة الخارجية “إن وجدت”  .20
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على الالفتات المعلقة داخل قاعات   .21

المعرض
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على طاوالت التسجيل الخاصة   .22

بالندوات
إمكانية وضع بروشور الجهة الراعية على طاوالت تسجيل الزوار “إن   .23

وجدت” 
وضع شعار الجهة الراعية على الملصقات اإلعالنية لمكان االستضافة على   .24

األرضيات 
ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على كافة طاوالت التسجيل الخاصة   .25

بالزوار أمام قاعات المعرض
ظهور شعار الجهة الراعية في اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة  .26

الراعي التيتانيوم )1,000,000 درهم/ 272,480 دوالر أمريكي(
منصة مجانية بمساحة 120 متر مربع في موقع متميز  .1

يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .2
“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 

والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت... إلخ(
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .3

“ويتيكس”. )شارات التعريف وكتيبات العارضين والبروشورات والنشرات 
االعالنية... إلخ(

ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من خالل   .4
الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة خالل   .5
فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك 

الدعوة لحفل االفتتاح وحضور  كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما ينطبق   .6
ذلك” )الندوات... إلخ(

دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الرسمي لمعرض   .7
“ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  

تكريم جهات الرعاية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8
دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9

مشاركة مجانية في الندوات   .10
وضع شعار الجهة الراعية في قاعة األعمال لمعرض “ويتيكس”   .11

وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .12
العارضين في “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .13
روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية  

وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية   .14
لمعرض “ويتيكس” 

شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .15 30 س
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إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد   .16
المعرض

إعالن على صفحة كاملة للجهة الراعية ضمن كاتالوج العارضين في   .17
“ويتيكس” 

يحق للجهة الراعية الحصول على تغطية إعالمية محلية وإقليمية ودولية،   .18
بما يتماشى مع خطة العالقات العامة واإلعالم لمعرض “ويتيكس”، 

“حيثما ينطبق ذلك”
توفير تغطية حصرية من خالل تقرير العالقات العامة في الصحف اليومية   .19

العربية واإلنكليزية )500 كلمة(، وحيثما ينطبق ذلك
وضع شعار الجهة الراعية على األنشطة الخارجية “إن وجدت”  .20

ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على الالفتات المعلقة داخل قاعات   .21
المعرض

ظهور حصري لشعار الجهة الراعية على طاوالت التسجيل الخاصة   .22
بالندوات

إمكانية وضع بروشور الجهة الراعية على طاوالت تسجيل الزوار التجاريين   .23
“إن وجدت”

ظهور شعار الجهة الراعية في اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة  .24

الرعاة االستراتيجيون / الراعي اإلعالمي االستراتيجي / شراكات
الحكومة )500,000 درهم إمارايت / 136,240 دوالر أمريكي(

منصة مجانية بمساحة 100 متر مربع في موقع متميز  .1
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .2

“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 
والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت... إلخ(

يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من أنشطة  معرض “ويتيكس” )الشارات ،   .3
كتيبات العارضين اإلرشادية ، البروشورات ، النشرات... إلخ(

ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من خالل   .4
الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة خالل   .5
فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك

الدعوة لحفل االفتتاح وحضور  كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما ينطبق   .6
ذلك” )الندوات... إلخ(

دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الخاص بمعرض   .7
“ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  

تكريم الجهات الرعاية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8
دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9

مشاركة مجانية في الندوات  .10
وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .11

العارضين في “ويتيكس” 
وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .12

روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية  
وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية لمعرض   .13

“ويتيكس” 
شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .14

إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد   .15
المعرض

إعالن على صفحة كاملة للجهة الراعية ضمن كاتالوج العارضين في   .16
“ويتيكس” 

يحق للجهة الراعية الحصول على تغطية إعالمية محلية وإقليمية ودولية،   .17
بما يتماشى مع خطة العالقات العامة واإلعالم لمعرض “ويتيكس”، 

“حيثما ينطبق ذلك”. 
تقديم تغطية حصرية من خالل تقرير العالقات العامة في الصحف اليومية   .18

العربية واإلنكليزية )500 كلمة(، وحيثما ينطبق ذلك
وضع شعار الجهة الراعية على األنشطة الخارجية “إن وجدت”  .19

ظهور شعار الجهة الراعية في اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة )بابلز لونج(  .20

الرعاة البالتينيون / الراعاة اإلعالميون البالتينيون
)400,000 درهم إمارايت / 108,990 دوالر أمريكي(
منصة مجانية بمساحة 60 متر مربع في موقع متميز  .1   

  2.  يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض 
“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 

والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت إلخ(
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض     .3  
“ويتيكس”. )شارات التعريف وكتيبات العارضين والبروشورات   

والنشرات اإلعالنية إلخ(
ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من     .4

خالل الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس” 
وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة خالل   .5

فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك 
الدعوة لحفل االفتتاح وحضور  كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما ينطبق   .6

ذلك” )الندوات... إلخ(

دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الرسمي لمعرض   .7
“ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  

تكريم الجهات الرعاية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8
دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9

مشاركة مجانية في الندوات   .10
وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .11

العارضين في “ويتيكس” 
وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .12

روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية  
وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية لمعرض   .13

“ويتيكس” 
شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .14

إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد المعرض  .15
إعالن على نصف صفحة للجهة الراعية ضمن كاتالوج العارضين في “ويتيكس”   .16
يحق للجهة الراعية الحصول على تغطية إعالمية محلية وإقليمية ودولية،   .17

بما يتماشى مع خطة العالقات العامة واإلعالم لمعرض “ويتيكس”، 
“حيثما ينطبق ذلك” 

الراعي الذهبي / الشركاء اإلعالميون
)200,000 درهم إمارايت / 54,500 دوالر أمريكي(

منصة مجانية بمساحة 30 متر مربع في موقع متميز  .1
يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .2

“ويتيكس”، محلياً وإقليمياً “حيثما ينطبق ذلك” )الوسائل المطبوعة 
والتلفزيون والالفتات اإلعالنية على اإلنترنت إلخ(

يكون شعار الجهة الراعية جزءاً من النشاطات الخارجية لمعرض   .3
“ويتيكس”. )شارات التعريف وكتيبات العارضين والبروشورات والنشرات 

اإلعالنية إلخ(
ظهور شعار الجهة الراعية في المطبوعات الخارجية الرسمية من خالل   .4

الحضور الحصري لمعرض “ويتيكس”
وضع شعار الجهة الراعية على اللوحات اإلعالنية لمكان االستضافة خالل   .5

فترة المعرض وحيثما ينطبق ذلك
الدعوة لحفل االفتتاح وحضور كافة الفعاليات ذات الصلة “حيثما ينطبق   .6

ذلك” )الندوات... إلخ(
دعوات خاصة لكبار الشخصيات لحضور حفل العشاء الخاص بمعرض   .7

“ويتيكس” مع حجز  أماكن جلوس مميزة  
تكريم الجهات الراعية خالل حفل العشاء الخاص بمعرض “ويتيكس”   .8

دعوة خاصة للمؤتمر الصحفي وفرصة محتملة للتغطية اإلعالمية  .9
مشاركة مجانية في الندوات  .10

وضع شعار الجهة الراعية داخل و/أو على الغالف الخلفي لكاتالوج   .11
العارضين في “ويتيكس” 

وضع شعار الجهة الراعية على الموقع اإللكتروني لمعرض “ويتيكس” مع   .12
روابط تؤدي إلى الموقع اإللكتروني للجهة الراعية

وضع شعار الجهة الراعية على رسائل البريد اإللكتروني الترويجية لمعرض   .13
“ويتيكس”

شارات تعريف خاصة لوفود الجهات الراعية  .14
إعالنات شكر للجهات الراعية سيتم نشرها في الصحف اليومية بعد المعرض   .15

الشروط واألحكام
يبدأ العمل بتوفير جميع المزايا الموضحة في الحزمة ابتداًء من تاريخ العقد  .1
ستنطلق جميع التغطيات اإلعالمية بعد مرور أسبوعين من تاريخ التعاقد،   .2
وذلك بالحصول على شعار عالي الدقة )بصيغة eps/.ai( على أن ال تتحّمل 

الجهة الراعية ومنظمو “ويتيكس” أي مسؤولية إذا لم يتم استالم الشعار
سيقوم “ويتيكس” بالترويج لشعار واحد فقط عالي الدقة، نيابة عن الجهة   .3

الراعية 
يجب الحصول على النسخة النهائية من الخبر الصحفي، قبل 3 أسابيع   .4

على األقل من إقامة الفعالية، وذلك للحصول على الموافقة
ستحظى الجهات الداعمة الحاصلة على موافقة، تبعاً لكل حالة على   .5

حدة، بفرصة إدراج شعارها على الموقع اإللكتروني فقط على أن ال يتم 
استخدامه في أي خطط تسويقية أخرى

ستضم فئة الجهات الداعمة والحكومات الدولية: الجمعيات التجارية   .6
وجميع القطاعات ذات الصلة، الهيئات الحكومية، الغرف التجارية، 

الوزارات، مجالس ترويج الصادرات في الدول المشاركة، الجمعيات المحلية 
والهيئات الحكومية

لن يمنح “ويتيكس” صفة الراعي الرسمي ألي من الرعاة، إال في حال   .7
الحصول على موافقة اإلدارة
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ممثل الربط بين األعمال التجارية

عنوان البريد اإللكترونيهاتف

يرجى ملء االستمارة وإرسالها إىل قسم مبيعات "ويتيكس"ومعرض ديب للطاقة الشمسية، موجهة لعناية الممثل الرسمي لهيئة كهرباء ومياه ديب
info@dubaisolarshow.com  |  info@wetex.ae  |  sales_general@wetex.ae :صندوق بريد 564، ديب، دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو البريد اإللكتروين

المسّمى الوظيفيجهة االتصال

معلومات عن الشركة

المعلومات المتعلقة بمنصة العرض  اختيار منصة العرض

ويتيكسسنكون عارضين يف

اسم الشركة

#الخيار األول

اسم العارض (في حال اختلف عن اسم الشركة)

الوالية/البلد المدينة/المنطقة

العنوان البريدي

هاتف الرمز البريدي

فاكسهاتف

الموقع اإللكترونيعنوان البريد اإللكتروني

# #الخيار الثاني الخيار الثالث

متراً مربعاًأبعاد منصة العرض المطلوبة متراً مربعاً المساحة اإلجماليةمتراً مربعاً

*فـــي حــال لــم تكــن الخيــارات الســابقة متاحــة، ســتحظى بأفضــل منصــات العــرض المتوفــرة اســتناداً لمــا تحتاجــه مــن مســاحة (أمتــار مربعــة). المنتجــات التــي ســيتم عرضهــا (يرجــى إعطــاء 
وصف عام الستخدامه في المواد الترويجية األولية).

معرض دبي للطاقة الشمسية

النشاط التجاري

الطاقة الشمسيةالتكنولوجيا الذكيةالكهرباء أو الطاقةالمياه غير ذلكالقطاع/ مجال العمل

الرعاية

كل منصة عرض بمساحة 9 أمتار مربعة تتضمن: 
• منـصة عـرض بنـظام أوكتانورم

• كتابة اسم الشركة العارضة على لوحة اسمية
باللغتين اإلنجليزية/ العربية

• ثالثة أضواء كاشفة لكل 9 أمتار مربعة
• مقبس توصيل للتيار الكهربائي بشدة 13 أمبير

• مكتب لالستقبال
• كرسيان قابالن للطي

• سجادة تغطي أرضية منصة المعرض
• بطاقات الموظفين 

• االشتراك المجاني في الدليل الرسمي للمعرض
• دعوات مجانية لحفل العشاء

• فرصة المشاركة في الندوات

المساحة
المفتوحة

منصة العرض

(الرجاء التحديد)

(4 كلمات كحد أقصى)

تتضمن: 
• المساحة األساسية 
• بطاقات الموظفين 

• االشتراك المجاني في الدليل
الرسمي للمعرض

• دعوات مجانية لحفل العشاء 
• فرصة المشاركة في الندوات

مركــز دبــي لــــلـــمعــــارض إكـــسبـــو 2020 دبــي

ــــز
ـج

حـ
الــ

ج 
وذ

مــــ
نـــــ

التوقيع:

جدول الدفعات المالية
يجب أن يتم التسديد فور حجز المساحة على دفعتين كما يلي:  

ا) 25 % من قيمة العقد عند استالم الفاتورة.
ب) 75 % تستوجب السداد في موعد أقصاه 31 أغسطس 2021.

تستوجب التكلفة اإلجمالية الدفع فور التوقيع في حال تم حجز الموقع بعد 4 يوليو 2021. وفي حال لم يتم االلتزام بالجدول الزمني للدفع، ستكون شروط منصة العرض الخاصة بك (من حيث الحجم، والموقع، 
والحالة) عرضة للتغيير.

سياسة إلغاء االتفاق وخفض المساحة: في حال تم تقديم طلب إلغاء أو خفض مساحة العرض قبل 4 يوليو 2021، يتحمل العارض دفع مبلغ 5000 درهم إماراتي كرسوم خدمات على إجمالي تكاليف التسجيل 
اإلجمالية. وتصبح قيمة العقد واجبة السداد بالكامل وغير قابلة لالرجاع نتيجة إلغاء الحجز او خفض مساحة أو منصة العرض بعد 4 يوليو 2021.

تعليمات التسديد
يرجى إرسال العقد األصلي الموقع بالبريد إلى هيئة كهرباء ومياه دبي. ولإلجابة عن أي تساؤالت، يرجى االتصال بـ: عبد السيد عبد الحميد، نائب الرئيس - إدارة العقود، على رقم الهاتف: 8290 324 4 971 + أو راسلنا على 

contracts@dewa.gov.ae :البريد اإللكتروني

قبول الشروط واألحكام
بمجرد التوقيع على هذا العقد، يؤكد مقدم الطلب قبوله االلتزام بالشروط واألحكام المذكورة في هذا العقد.

لالستخدام من قبل الجهة المنظمة      أنا مهتم بحجز مساحة إعالنية في دليل المعرض.

تم الحجز من قبل:
الوكيل/ المؤسسة:

• راعي اليوبيل الماسي (200 متر مربع): 2,000,000 درهم إماراتي / 544,588 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: __________________________
• الراعي الماسي (150 متر مربع): 1,500,000 درهم إماراتي / 408,720 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: ______________________________
• الراعي التيتانيوم (120 متر مربع): 1,000,000 درهم إماراتي / 272,480 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: _____________________________
• الراعي االستراتيجي (100 متر مربع): 500,000 درهم إماراتي / 136,240 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: _____________________________

• الراعي البالتيني (60 متر مربع): 400,000 درهم إماراتي / 108,990 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: ________________________________
• الراعي الذهبي (30 متر مربع): 200,000 درهم إماراتي / 54,500 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: __________________________________

التكاليف
مساحة مفتوحة

منصة عرض

التكلفة اإلجمالية بالدرهم/الدوالر األمريكي =

دوال أمريكي = متر مربع  450 متر مربع/ دوال أمريكي/1655 درهم/ متر مربع درهم = متر مربع

دوال أمريكي = متر مربعدرهم = متر مربع1760 درهم/ متر مربع 480 متر مربع/ دوال أمريكي /
(9 أمتار مربعة على األقل)

ممثل الربط بين األعمال التجارية

عنوان البريد اإللكترونيهاتف

يرجى ملء االستمارة وإرسالها إىل قسم مبيعات "ويتيكس"ومعرض ديب للطاقة الشمسية، موجهة لعناية الممثل الرسمي لهيئة كهرباء ومياه ديب
info@dubaisolarshow.com  |  info@wetex.ae  |  sales_general@wetex.ae :صندوق بريد 564، ديب، دولة اإلمارات العربية المتحدة، أو البريد اإللكتروين

المسّمى الوظيفيجهة االتصال

معلومات عن الشركة

المعلومات المتعلقة بمنصة العرض  اختيار منصة العرض

ويتيكسسنكون عارضين يف

اسم الشركة

#الخيار األول

اسم العارض (في حال اختلف عن اسم الشركة)

الوالية/البلد المدينة/المنطقة

العنوان البريدي

هاتف الرمز البريدي

فاكسهاتف

الموقع اإللكترونيعنوان البريد اإللكتروني

# #الخيار الثاني الخيار الثالث

متراً مربعاًأبعاد منصة العرض المطلوبة متراً مربعاً المساحة اإلجماليةمتراً مربعاً

*فـــي حــال لــم تكــن الخيــارات الســابقة متاحــة، ســتحظى بأفضــل منصــات العــرض المتوفــرة اســتناداً لمــا تحتاجــه مــن مســاحة (أمتــار مربعــة). المنتجــات التــي ســيتم عرضهــا (يرجــى إعطــاء 
وصف عام الستخدامه في المواد الترويجية األولية).

معرض دبي للطاقة الشمسية

النشاط التجاري

الطاقة الشمسيةالتكنولوجيا الذكيةالكهرباء أو الطاقةالمياه غير ذلكالقطاع/ مجال العمل

الرعاية

كل منصة عرض بمساحة 9 أمتار مربعة تتضمن: 
• منـصة عـرض بنـظام أوكتانورم

• كتابة اسم الشركة العارضة على لوحة اسمية
باللغتين اإلنجليزية/ العربية

• ثالثة أضواء كاشفة لكل 9 أمتار مربعة
• مقبس توصيل للتيار الكهربائي بشدة 13 أمبير

• مكتب لالستقبال
• كرسيان قابالن للطي

• سجادة تغطي أرضية منصة المعرض
• بطاقات الموظفين 

• االشتراك المجاني في الدليل الرسمي للمعرض
• دعوات مجانية لحفل العشاء

• فرصة المشاركة في الندوات

المساحة
المفتوحة

منصة العرض

(الرجاء التحديد)

(4 كلمات كحد أقصى)

تتضمن: 
• المساحة األساسية 
• بطاقات الموظفين 

• االشتراك المجاني في الدليل
الرسمي للمعرض

• دعوات مجانية لحفل العشاء 
• فرصة المشاركة في الندوات

مركــز دبــي لــــلـــمعــــارض إكـــسبـــو 2020 دبــي

ــــز
ـج

حـ
الــ

ج 
وذ

مــــ
نـــــ

التوقيع:

جدول الدفعات المالية
يجب أن يتم التسديد فور حجز المساحة على دفعتين كما يلي:  

ا) 25 % من قيمة العقد عند استالم الفاتورة.
ب) 75 % تستوجب السداد في موعد أقصاه 31 أغسطس 2021.

تستوجب التكلفة اإلجمالية الدفع فور التوقيع في حال تم حجز الموقع بعد 4 يوليو 2021. وفي حال لم يتم االلتزام بالجدول الزمني للدفع، ستكون شروط منصة العرض الخاصة بك (من حيث الحجم، والموقع، 
والحالة) عرضة للتغيير.

سياسة إلغاء االتفاق وخفض المساحة: في حال تم تقديم طلب إلغاء أو خفض مساحة العرض قبل 4 يوليو 2021، يتحمل العارض دفع مبلغ 5000 درهم إماراتي كرسوم خدمات على إجمالي تكاليف التسجيل 
اإلجمالية. وتصبح قيمة العقد واجبة السداد بالكامل وغير قابلة لالرجاع نتيجة إلغاء الحجز او خفض مساحة أو منصة العرض بعد 4 يوليو 2021.

تعليمات التسديد
يرجى إرسال العقد األصلي الموقع بالبريد إلى هيئة كهرباء ومياه دبي. ولإلجابة عن أي تساؤالت، يرجى االتصال بـ: عبد السيد عبد الحميد، نائب الرئيس - إدارة العقود، على رقم الهاتف: 8290 324 4 971 + أو راسلنا على 

contracts@dewa.gov.ae :البريد اإللكتروني

قبول الشروط واألحكام
بمجرد التوقيع على هذا العقد، يؤكد مقدم الطلب قبوله االلتزام بالشروط واألحكام المذكورة في هذا العقد.

لالستخدام من قبل الجهة المنظمة      أنا مهتم بحجز مساحة إعالنية في دليل المعرض.

تم الحجز من قبل:
الوكيل/ المؤسسة:

• راعي اليوبيل الماسي (200 متر مربع): 2,000,000 درهم إماراتي / 544,588 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: __________________________
• الراعي الماسي (150 متر مربع): 1,500,000 درهم إماراتي / 408,720 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: ______________________________
• الراعي التيتانيوم (120 متر مربع): 1,000,000 درهم إماراتي / 272,480 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: _____________________________
• الراعي االستراتيجي (100 متر مربع): 500,000 درهم إماراتي / 136,240 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: _____________________________

• الراعي البالتيني (60 متر مربع): 400,000 درهم إماراتي / 108,990 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: ________________________________
• الراعي الذهبي (30 متر مربع): 200,000 درهم إماراتي / 54,500 دوالر أمريكي. مساحة إضافية: __________________________________

التكاليف
مساحة مفتوحة

منصة عرض

التكلفة اإلجمالية بالدرهم/الدوالر األمريكي =

دوال أمريكي = متر مربع  450 متر مربع/ دوال أمريكي/1655 درهم/ متر مربع درهم = متر مربع

دوال أمريكي = متر مربعدرهم = متر مربع1760 درهم/ متر مربع 480 متر مربع/ دوال أمريكي /
(9 أمتار مربعة على األقل)



شروط وأحكام عقد حجز مساحات العرض
1.  عقد تأجير مساحة عرض: يشكل عقد تأجير مساحة العرض واإلشعار الرسمي لتحديد مساحة العرض 
"اإلدارة"  العقد  هذا  في  إليها  ويشار  للمعرض  المنظمة  الشركة  بين  االتفاق  معاً  الكاملة  الدفعة  ورسوم 
العقد  هذا  في  جدول  على  العقد  يستند  "ويتيكس".  معرض  في  عرض  مساحة  استخدام  حق  ألغراض 
إلى تفاصيل جميع  المبيعات باإلضافة  بالمعرض وملف  الخاصة  النشرات  الواردة في  العامة  والمعلومات 
صفحات هذا النموذج والتي تعتبر جميعها جزءاً من العقد. إن جميع القياسات الواردة في مخطط أرضية 
المعرض هي قياسات تقريبية وتحتفظ اإلدارة بحق إدخال أي تعديالت تراها ضرورية ألغراض إعادة التوزيع 
لإليفاء  المعرض  أرضية  مخطط  تعديل  بحق  اإلدارة  تحتفظ  كما  عارضين.  أو  عارضة  شركة  ألي  العادلة 

بمستلزمات العرض.

2.  تركيب وتفكيك المعروضات: يجب االلتزام بتنفيذ عمليات تسليم شحنات المواد وتركيب أدوات العرض 
وإنهاء عملية نصب أدوات العرض في المواعيد المحددة. ويجب أن تكون أدوات العرض جاهزة للتفتيش 
قبل الساعة 8:00 صباحاً من اليوم األول لبدء المعرض. وفي حال عدم االنتهاء من تجهيز الجناح قبل الساعة 
10:00 صباحاً من اليوم األول لبدء المعرض، يحق لإلدارة اإليعاز لمقاول خدمات المعرض الرسمي بالقيام 
بتركيب الجناح أو القيام بتفريغ عبوات الشحن غير المفتوحة على نفقة الجهة العارضة. وال يجوز بدء عملية 
تفكيك الجناح لحين إغالق المعرض في اليوم األخير من المعرض. ال يجوز إزالة البضائع والمواد المستخدمة 
أن  القاعدة يجب  لهذه  المعرض رسمياً. وأي استثناء  انتهاء  العرض لحين  في أي عملية عرض من قاعة 
يكون بموجب موافقة خطية من اإلدارة. يجب إتمام عملية تفكيك الجناح وإزالة جميع مواد العرض في اليوم 
والساعة المحددتين لذلك. )مالحظة: ينصح العارضون بإزالة المواد الصغيرة والتي يمكن حملها فوًرا بعد 

إنهاء المعرض(.

3.  تخزين الصناديق والطرود: ال يسمح للشركات العارضة بتخزين الصناديق أو الطرود داخل أو خلف أجنحة 
العرض. ويجب وضع جميع الصناديق والطرود في المخزن المخصص لها بعد وضع ملصقات عليها قبل 
تمام الساعة 8:00 صباحاً من اليوم األول لبدء المعرض. وسيتم إزالة وإتالف جميع الصناديق التي ال تحمل 

أي ملصقات على اعتبار أنه غير مرغوب فيها.

اإلدارة  أن  بيد  اإلمكان.  قدر  األصلي  المعرض  أرضية  بمخطط  االلتزام  سيتم  المعرض:  أرضية   4.  مخطط 
والشركات  المعرض  من  لكل  القصوى  الفائدة  لتحقيق  ضرورياً  تراه  كما  المخطط  تعديل  بحق  تحتفظ 

العارضة ولهذا القطاع.

5.  شروط تقديم استمارات حجز مساحات العرض: تقدم جميع طلبات حجز المساحات عبر تعبئة نموذج حجز 
مساحة العرض، على أن يتضمن جميع المعلومات المطلوبة. وتحتفظ اإلدارة بحق رفض طلبات استئجار 
المساحات. تنص سياسة هيئة كهرباء ومياه دبي على حصر استخدام مساحات العرض على الشركات التي 
 تسهم منتجاتها أو خدماتها في خدمة األغراض البيئية والطاقة والمياه. ولن يسمح بإجراء تعامالت بيع نقدية 

داخل المعرض.

6.  جدول الدفعات/إلغاء أو تخفيض مساحة العرض: تدرج تفاصيل الدفعات في النشرة الخاصة بذلك. ويجب 
أن يكون أي إلغاء لهذا العقد أو تخفيض مساحة العرض خطياً وبموجب موافقة متبادلة من قبل مقدم 
الطلب واإلدارة مع استثناء جواز قيام اإلدارة بإلغاء هذا العقد من جانب واحد بسبب عدم دفع أي مبالغ 
العرض، فإنه يحق لمقدم  أو تخفيض مساحة  اإللغاء  االتفاق على  المحدد وفي حال  التاريخ  مستحقة في 

الطلب استرجاع المبلغ المدفوع وفق الجدول الالحق.

غرامة إلغاء أو تخفيض مساحة العرض: سيتم استيفاء رسم خدمات قدره 5000 درهم على صافي تكلفة   
المساحة األصلية في حال إلغاء أو تخفيض مساحة العرض في أو قبل تاريخ 4 يوليو 2021. في حال إلغاء 
أو تخفيض مساحة العرض بعد تاريخ 4 يوليو 2021، سيتم استيفاء كامل رسوم العقد ويكون مستحقاً 
الدفع وغير قابل لإللغاء. يجب أن تكون جميع عمليات العرض داخل حدود مساحة العرض المؤجرة فقط. 
وال يجوز للشركة العارضة أو موظفيهم إعاقة ممرات المعرض. وتحتفظ اإلدارة بحق تحديد ما إذا كان العرض 
يتعارض مع مساحات العرض المجاورة ويجوز إن استدعى األمر طلب التوقف عن ذلك. مالحظة: يرجى 

مراجعة دليل الشركات العارضة لالطالع على تعليمات القياسات الخاصة للجناح.

7.  تخصيص مساحات العرض: ستكون مساحات العرض المخصصة مبينة في العقد المعتمد. إال أنه في بعض 
الظروف أو الحاالت، تحتفظ اإلدارة بحقها الحصري في إعادة تخصيص مساحات العرض بما يخدم مصلحة 
المعرض ككل. ويجب على الشركات العارضة استئجار مساحات كافية الحتواء معروضاتها بالكامل ضمن 
حدود الجناح. يجب مراعاة جميع قياسات االرتفاع والعمق المذكورة في القسم 11 ويجوز للشركات العارضة 
التقاط الصور لمعروضاتها أو تصويرها بالفيديو، إال أنه ال يسمح لها بالتقاط الصور مباشرة ألي معروضات 
أخرى أو الطلب من اشخاص آخرين التقاط هذه الصور بدون موافقة خطية مسبقة من اإلدارة ومن الشركة 
العارضة التي يتم تصوير معروضاتها. ويجب على الشركات العارضة احترام خصوصية الشركات العارضة 

األخرى وعدم التطفل أو التشويش على الشركات العارضة األخرى أثناء مزاولة أعمالها في أرضية المعرض.

من  تأجير  أو  تخصيص،  عارضة  شركة  ألي  يجوز  ال  الباطن:  من  العرض  مساحة  يف/تأجير  8.  المشاركة 
معدات  أو  مندوبين  أي  وجود  أو  له  المخصصة  العرض  مساحة  من  جزء  أي  أو  كامل  تحديد  أو  الباطن 
القيام  اإلدارة  سياسة  وتحظر  العرض.  مساحة  في  الخاصة  شركته  خالف  أخرى  شركات  من  مواد  أو 
القرار  فإن  العرض  مساحة  إلغاء  العارضة  الشركة  قررت  حال  وفي  الباطن.  من  العرض  مساحة  بتأجير 
باستخدام  المستقلين  المقاولين  إشعار  إرسال  يجب  لإلدارة.  يعود  أن  يجب  الموضوع  هذا  بشأن 
تاريخ  من  يوماً   )45( وأربعين  خمسة  قبل  العرض  مواد  بتركيب/تفكيك  للقيام  مستقل  مقاول 
الرسميين  المقاولين  خالف  مقاول  أي  الستخدام  العارضة  الشركة  اختيار  حال  في  المعرض.  بدء 
الشركة  عن  بالنيابة  المنازعات  في  التدخل  للهيئة  يجوز  ال  فإنه  دبي،  ومياه  كهرباء  هيئة  تسميهم  الذين 
خدمات  ومقاول  اإلدارة  من  كل  إلى  مستقلين  مقاولين  استخدام  إشعار  يرسل  أن  ويجب   العارضة. 

المعرض الرسمي.

9.  موظفو الشركة العارضة: تقوم كل شركة عارضة بتقديم قائمة بأسماء الموظفين العاملين في جناح الشركة 
من  صباحاً   8 الساعة  تمام  في  المعرض  أرض  إلى  بالدخول  للموظفين  ويسمح  مسبق.  بشكل  العارضة 
كل يوم. وفي حال الرغبة في الدخول في وقت مبكر، يجب الحصول على إذن خاص من اإلدارة. ويترتب أن 
يكون مندوبي الشركة العارضة الذين يقومون بإدارة المعرض من المالكين أو الموظفين أو وكالء الشركات 
العارضة ويترتب على الموظفين ارتداء بطاقة التعريف المالئمة التي توفرها لهم الشركة العارضة. ويجب 
ويترتب على كل شركة عارضة  العارضة.  الشركة  قبل  بالموظفين من  قائمة  تقديم  البطاقات حال  توفير 
المحلي(  الهاتف  رقم  أو  الفندق  اسم  ذلك  في  )بما  المعرض  إدارة  مكتب  ملف  في  المندوب  اسم  إدخال 
الذي يتحمل مسؤولية جناح الشركة العارضة والمفوض باتخاذ القرارات بالنيابة عن الشركة العارضة وفق 
أو  الحاليين  العمالء  تزويد  بتاتاً  أو في حال حدوث حالة طارئة. مالحظة: يحظر  الموقع  اإلدارة في  متطلبات 
كتشاف ذلك، فإنه  المتوقعين ببطاقات الدخول للموظفين. وفي حال استخدام بطاقات الشركة العارضة وا
سيتم استبعاد األفراد الذين يحملون البطاقات من موقع المعرض ومصادرة جميع البطاقات. ستقوم اإلدارة 
للمعرض.  الدخول  ألغراض  العمالء  على  توزيعها  العارضة  للشركة  يمكن  والتي  للزوار  التصاريح  بتزويد 

ويترتب استخدام عملية تسجيل موظفي الشركة العارضة حصًرا لموظفي أو وكالء الشركة العارضة فقط.

10.  مواد العرض واإلنشاءات: قامت اإلدارة بإعداد الترتيبات لتوفير خلفية موحدة لألجنحة بما في ذلك اللوحة 
المساحة  حدود  المعدات ضمن  جميع  تتواجد  أن  ويترتب  الجناح.  ورقم  العارضة  الشركة  باسم  اإلعالنية 
المحددة للعرض والسماح بتوفير مساحة كافية لموظفي الشركة العارضة لمزاولة األعمال ضمن المساحة 
المخصصة. ال تتحمل اإلدارة مسؤولية الموسيقى المستخدمة من قبل الشركة العارضة وتوافق الشركة 
العارضة بموجب هذا العقد على تعويض وإبراء اإلدارة من أي وجميع التكاليف أو األضرار المتعلقة بأي 
مخالفات لحقوق النشر التي قد تنشأ عن إخفاق الشركة العارضة في الحصول على الترخيص )التراخيص( 
االحتشاد في  أو  العطور  أو  األبواق  أو  البالونات،  باستخدام  العارضة. وال يسمح  الشركات  أجنحة  الالزمة في 

أجنحة الشركات العارضة.

11.  خدمات المقاولين: يجب اتخاذ الترتيبات الالزمة المتعلقة بجميع الخدمات مثل األثاث، السجاد، العمال، 
التنظيف، تخزين صناديق وأقفاص الشحن والخدمات الخاصة األخرى من خالل مقاول خدمات العرض 
الرسمي. ويترتب توفير دليل خدمات الشركات العارضة مع النماذج الالزمة لطلب الخدمات. ويجب إعداد 
وملء وإعادة النماذج بعناية في المواعيد النهائية المحددة من أجل تجنب دفع أي رسوم بسبب التأخير. 
وفي حال وجود هدايا أو عروض و/أو برامج ترفيه للزوار، فإنه يجب ترتيب الجناح بحيث يتم تجنب إغالق 
الممرات أو التجمع في األجنحة المجاورة. وال يسمح بتشغيل المعدات في الداخل بشكل مستمر. ويمكن 
السماح بتشغيل المعدات ألغراض العرض لفترات بسيطة تتراوح ما بين دقيقة وخمس دقائق ويشترط 

في ذلك إبالغ اإلدارة خطياً قبل ذلك بمدة ثالثين )30( يوماً من تاريخ بدء المعرض. ويجب على كل شركة 
أدنى  على  المحافظة  أو  للعرض  جهاز  أي  عن  صادر  إزعاج  أو  تشويش  أي  لتجنب  الجناح  مراقبة  عارضة 
التذكر  ويجب  اآلخرين.  مع  تتداخل  ال  بحيث  المعدات  أو  الصوت  أنظمة  عن  الصادرة  اإلزعاج  مستويات 
وليس  العارضة  للشركة  يمنح  استثناء  هو  الصوت  تصدر  التي  المعدات  أو  الصوت  أنظمة  استخدام  بأن 
حقاً مكتسباً لها. تحتفظ اإلدارة بالحق الحصري لتحديد مستوى اإلزعاج أو الصوت الذي يشكل تداخاً مع 
الشركات األخرى والذي يجب إيقافه. يفهم بأن جميع ممتلكات الشركة العارضة تبقى في حوزة وسيطرة 
الشركة العارضة وأثناء عملية النقل من أو إلى أو ضمن حدود قاعة المعرض استناًدا لقواعد وأنظمة العرض.

التلف والفقدان  المعروضة ضد  المواد  الالزم على  التأمين  العارضة توفير  الشركات  يترتب على  ملحوظة:   
التي تلحق بأي أشخاص أو ممتلكات لآلخرين بتوقيعها على عقد حجز  العامة ضد اإلصابة  والمسؤولية 
مساحة عرض، تتكفل الشركة العارضة بتوفير وثيقة تأمين تغطي الشركة العارضة مع غطاء تأمين يشمل 
فترة إشغال الشركة العارضة لمساحة العرض. ويجب على الشركات العارضة التقيد بجميع أنظمة الدولة 
على  تصحيحات  أي  بإدخال  العارضة  الشركة  وتقوم  المعرض.  مرافق  سالمة  وأنظمة  المحلية  واألنظمة 
نفقة  على  العرض  جناح  إزالة  فإنه سيتم  التصحيحات،  إجراء  من  التمكن  عدم  حال  وفي  الخاصة.  نفقتها 
تجاوز  الظروف  من  ظرف  أي  تحت  يجوز  وال  اإلدارة.  على  مسؤولية  أي  يترتب  أن  دون  العارضة  الشركة 
الكاملة  المسؤولية  تحمل  على  العارضة  الشركة  وتوافق  المعرض.  لقاعة  األرضية  لحمولة  األقصى  الحد 
أماكن  الناتجة عن اإلخفاق في توزيع  الممتلكات  أو  أو أضرار لألشخاص  الناتجة عن أي إصابة  والحصرية 

المواد المعروضة داخل الجناح بشكل يتطابق مع مواصفات أحمال األرضية.

أي  وضد  من  ووكالئها  ومسؤوليها  وموظفيها  اإلدارة  تعويض  على  العارضة  الشركة  توافق  التعويض:   
وجميع مطالبات األطراف األخرى والمسؤوليات األخرى )بما في ذلك رسوم المحامين( التي تنشأ أو تترتب 
عن أو تنتج عن إهمال أو تقصير الجهة العارضة أو وكالئها أو موظفيها أو مسؤوليها أو أي من المدعوين أو 
الزوار أو الرعاة أو الضيوف. وتتحمل الجهة العارضة مسؤولية اإلحاطة بجميع القوانين واألوامر واألنظمة 
في  مشاركتها  على  المؤثرة  العامة  والسالمة  الحرائق  من  والوقاية  والصحة  األعمال  بتراخيص  المتعلقة 
المعرض. ويعتبر التقيد بهذه القوانين إلزامي لجميع الشركات العارضة وتكون الشركات العارضة مسؤولة 
الشركة  على  يجب  اعتيادية،  غير  معدات  تركيب  في  الرغبة  حال  وفي  القوانين.  بهذه  االلتزام  عن   حصراً 
ية. وال تتحمل اإلدارة  العارضة التواصل مع اإلدارة بشأن المعلومات المتعلقة بالمرافق أو األنظمة السار
من  ألي  نتيجة  التسليم  عدم  كان  حال  في  العرض  مساحة  تسليم  بشأن  العقد  بهذا  اإليفاء  مسؤولية 
واألعداء  الطبيعية  الكوارث  أو  الحرائق  بسبب  الكبير  الضرر  أو  للتلف  المبنى  تعرض  التالية:  األسباب 
واالضطرابات أو تطبيق القانون أو أي أسباب أخرى خارجة عن سيطرة اإلدارة. وفي حال عدم القدرة على 
إقامة المعرض ألي من هذه األسباب، ستقوم اإلدارة بإعادة جميع المبالغ المدفوعة من قبل الشركات 
العارضة لقاء استئجار مساحة العرض ناقصاً المساهمة النسبية لجميع النفقات المترتبة على المعرض 

حتى تاريخ اإللغاء المطلوب.

12.  مواصفات أجنحة العرض: تتطلع اإلدارة إلى قيام كل شركة عارضة بتصميم وتركيب جناح العرض بطريقة 
اعتماد  اإلدارة بحق  القطاع. تحتفظ  إيجابية عن  للمعرض وعكس ِسمة  العام  المظهر  يعزز  جذابة بشكل 
المظهر  من  يحط  عليها،  يعترض  مزايا  أي  أو  الضجيج  بسبب  يكون  تصميم  أي  وحظر  الجناح  تصميم 
العام للمعرض. ويجب أن تنم تصاميم الجناح عن ذوق جميل كما تحدده اإلدارة. تتحمل الشركة العارضة 
مسؤولية توفير منطقة عرض جذابة. ويترتب على الشركة العارضة توفير سجاد لتغطية أرضية الجناح بما 
في ذلك أي معدات تحت السجاد. ويجب تصحيح أي جزء من مساحة الجناح ال تتوافق مع أغراض المعرض 
على نفقة الشركة العارضة. وتحتفظ اإلدارة بالحق الحصري لتصحيح أي أجنحة بتصاميم غير جميلة وتوافق 

الشركة العارضة على تسديد النفقات المترتبة على إدخال التعديالت الالزمة.

13.  األجهزة اإللكترونية وأدوات العرض والعروض التقديمية والموسيقى والصوت: ال يسمح باستخدام تقنيات 
العروض الجانبية أو تواجد أفراد يرتدون مالبس غير الئقة أو أساليب الترويج غير المحتشمة. ويطلب من جميع 
الشركات العارضة مراعاة سياسة “حسن الجوار" في جميع األوقات. وال يجب تنفيذ تصاميم الجناح بما يخالف 
القوانين أو تكون ذات صبغة عدائية لألجنحة المجاورة. ويحظر بتاتاً استخدام المصورين، الفرق الموسيقية 
تسبب  التي  واألجهزة  الصوت  أنظمة  معدات  استخدام  أو  عاٍل  بصوت  محاضرات  تقديم  أو  الترفيهية  أو 
 الضجيج داخل جناح الشركة العارضة. وتحتفظ اإلدارة بحق تحديد الحاالت التي تكون فيها معدات العرض 

مخالفة لألنظمة.

أي  بتوزيع  موزعيها  أو  وكالئها  من  أي  أو  قيامها  عدم  على  العارضة  الشركة  توافق  األخرى:  14.  المعارض 
منشورات أو تقديم أي عروض أو عرض أي معدات تحمل عالمتهم التجارية ضمن مساحة نصف قطرها 
ثالثة أميال من المعرض المشمول بهذا العقد أو المخصصة رسمياً للممتلكات خالل فترة إقامة المعرض. 
ال تسري هذه القيود على المشاركة في معارض أخرى ضمن مكان عمل أو معرض الشركة العارضة. تشكل 
مخالفة الشركة العارضة لهذا البند خرقاً للعقد ويحق لإلدارة حصًرا إلغاء هذا العقد ويترتب على الشركة 

العارضة إزالة مواد العرض وأي معدات داخل قاعة العرض ومصادرة جميع الدفعات وفقاً لهذا العقد.

15.  الـتــرويـج وحظر الدخول على قائمة محددة والعينات والجوائز: ال يسمح بدعوة والترويج للزوار في الممرات 
العينات والكتالوجات  أو مندوبيها توزيع  العارضة  العارضة األخرى. ويجوز للشركة  الشركات  أو في أجنحة 
حدود  ضمن  فقط  والمضيفات(  المضيفين  ذلك  في  )بما  الخ  التذكارية  والهدايا  والمطبوعات  والنشرات 
الجناح المخصص لهم. وال يسمح للشركة العارضة إجراء أي سحوبات على الهدايا أو جوائز للتوقيع باالسم 
والعناوين، الخ، بدون موافقة خطية مسبقة من اإلدارة. ويجب االمتناع عن عرض لوحات تبين أسعار المواد 
قائمة  أو  العارضة  الشركة  أو  الزوار  على  الدخول  تحديد  بحق  دبي  ومياه  كهرباء  هيئة  تحتفظ  المعروضة. 
أخرى من األشخاص أو معلومات تجمعها الهيئة أو أي من مقاوليها. ويجوز للشركات العارضة التي تقوم 
األخرى  العارضة  للشركات  فقط  أجنحتها  خارج  بتوزيع مطبوعاتها  القيام  القطاع  بتوزيع مطبوعات حول 
وخالل ساعات المعرض فقط. ويجوز لرعاة المعرض الذين يصدرون المطبوعات حول القطاع القيام بتوزيع 

المطبوعات في األوقات المحددة من قبل إدارة المعرض.

16.  المواد القابلة لالشتعال: يحظر استخدام السوائل أو المواد القابلة لالشتعال في الجناح وفي منطقة التخزين 
خلف الجناح. ويجب أن تكون مواد التزيين والديكور مصنوعة من مواد غير قابلة لالشتعال قبل إدخالها إلى 
قاعة المعرض ويجب التقيد بجميع أنظمة الحرائق المحلية. ويحظر كذلك نقل السوائل القابلة لالشتعال 

داخل قاعة المعرض. ويجب أن تكون المعدات الكهربائية مطابقة لجميع قوانين السالمة.

خطية  موافقة  بموجب  المشروبات  و/أو  الطعام  توفير  العارضة  للشركة  يمكن  والمشروبات:  17.  األطعمة 
مسبقة من اإلدارة والمرافق. وال يسمح بتقديم المشروبات الكحولية في المعرض.

18.  المسؤولية: ال تتحمل اإلدارة أو مقاول الخدمات الرسمي أو إدارة قاعة المعرض أو الخدمات األمنية أو أي 
من المسؤولين أو الموظفين أعاله مسؤولية سالمة ممتلكات الشركات العارضة من السرقة أو اإلضرابات 
أو التلف بسبب الحريق أو الماء أو العواصف أو التخريب أو أي أسباب أخرى. وستقوم اإلدارة باتخاذ جميع 
التدابير الالزمة من خالل توظيف طاقم من موظفي األمن لحماية أجنحة العرض من وقوع أي حوادث أو 
أضرار. يفهم بأن جميع ممتلكات الشركة العارضة ستبقى في حيازة وتحت سيطرة الشركة العارضة أثناء 

عملية النقل من أو إلى أو ضمن حدود قاعة المعرض وتخضع للقوانين واألنظمة المطبقة في المعرض.

أو  بأرضيات  التجهيزات  تثبيت  عن  ناتجة  أضرار  أي  حدوث  العارضة مسؤولية  الشركات  تتحمل  19.  األضرار: 
 أعمدة أو جدران أو أسقف مبنى المعرض وأي أضرار تلحق بالمعدات التي توفرها اإلدارة أو موردو الخدمات 

المعينون من قبلهم.

20.  المخالفات: تتحمل اإلدارة مسؤولية تفسير وتطبيق هذه القواعد واألنظمة. وأي مخالفة من قبل الشركة 
إشغال مساحة  في  إلغاء عقدها  إلى  العارضة  الشركة  تعرّض  العقد  هذا  وأحكام  العارضة ألي من شروط 
الجناح ومصادرة أي أموال مدفوعة على الحساب. تحتفظ اإلدارة بموجب إشعار خطي باإللغاء بحق حيازة 
الشركة العارضة للمساحة وعزل جميع األشخاص وممتلكات الشركة العارضة وتحميلها المسؤولية عن 

جميع األخطار والنفقات المترتبة على ذلك.

21.  الفعاليات االجتماعية/الخاصة: تكون أي فعاليات اجتماعية/خاصة خالل معرض دبي للطاقة الشمسية 
مخصصة للشركات العارضة ويجب اعتمادها من قبل إدارة المعرض.

22.  قوانين العرض: في حال وجود ظروف غير متوقعة تجعل من ذلك حاجًة ملحة، يحق لإلدارة تعديل هذه 
القواعد والتفويضات أو إدخال أي إضافات عليها ويجب إبالغ كل الشركات العارضة بجميع تلك التعديالت 

أو اإلضافات فوًرا. ويجب نشر قوانين المعرض بشكل منفصل وتكييفها بما يتناسب مع قاعة العرض.
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