
تقنية المعلومات 
واألمن السيبراني

استراتيجية 
خدمة العمالء

التحول في قطاع 
الطاقة

إدارة جانب الطلب 
للمياه والكهرباء

الهيدروجين 
كأحد مصادر 

الطاقة 

الحلول الذكية

إدارة الوقود

تكنولوجيا تحلية 
المياه

أنظمة العمليات

إدارة توزيع المياه

إدارة األصول

عمليات شبكة 
النقل والتوزيع

االستراتيجية 
الرقمية

استخدام الغاز 
الطبيعي لتوليد 

الطاقة

المعرض
منّصة تتيح للشركات عرض أحدث 

التقنيات واالبتكارات والخدمات  أمام 
صّناع القرار من جميع أنحاء العالم.

المؤتمر الرئيسي
فعالية رفيعة المستوى مخصصة 

لقادة قطاع الطاقة والمياه حول 
ن يسعون نحو تطبيق  العالم، ممَّ

نماذج أعمال تجارية ناجحة وبناء 
مستقبل مستدام.

المؤتمر التقني 
يتيح للخبراء من القطاع عرض 

ومشاركة أهم التطورات 
التكنولوجية في قطاع المرافق. 

يوفر المعرض والمؤتمر الفرصة للخبراء والمهنيين في القطاع من كافة أنحاء العالم لاللتقاء في 
أبوظبي على مدار ٣ أيام للتباحث وعقد الصفقات وتبادل المعرفة. 

ن معرض ومؤتمر المرافق العالمي قيادات قطاع المرافق في مجال الطاقة والمياه من الحصول على فهم معمق  يمكِّ
لرحلة التحّول في قطاع الطاقة، التي تتمحور حول دمج استراتيجيات الطاقة النظيفة وتحلية المياه، وإنشاء نماذج 

تشغيل رقمية جديدة.

سيساهم ذلك في تشكيل األعمال استعدادًا للمستقبل وتحديد مسار واضح للنجاح.

إذا كنتم إحدى المؤسسات اإلعالمية أو الجهات العاملة في قطاع المرافق، الذي 
يتضمن توليد الكهرباء وتحلية المياه ونقلهما وتوزيعهما، فإن المؤتمر العالمي 

للمرافق هو حدث عالمي ومنصة  مميزة ستمكنكم من التواصل والتفاعل 
مع شركائكم وجمهوركم المستهدف. وفي حال وجود أي استفسار، ُيرجى 
التواصل معنا لمناقشة فرص الشراكة اإلعالمية للترويج لعالمتكم التجارية

لمزيد من المعلومات، ُيرجى التواصل معنا عبر:

تحقيق التحّول المتكامل في 
قطاع الطاقة والمرافق

معرض ومؤتمر المرافق العالمي باألرقام

تواصلوا معنا لمناقشة فرص الشراكة اإلعالمية

الفعاليات المصاحبة لمعرض ومؤتمر المرافق العالمي 

المحاور الرئيسية للمعرض والمؤتمر:

20,000 10,000+
زائر

120+
متحدث في مجال 

الطاقة والمرافق
متر مربع  

250+
شركًة عارضة

1,000+
مشارك

30+
جلسة وحلقة نقاش 
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من تنظيمالمدينة المضيفةشريك الرؤىشريك الموقعبدعم من

معرض ومؤتمر المرافق العالمي هو فعالية عالمية المستوى، يضم معرضًا ومؤتمرًا، ويشكل منصة تهدف لعرض 
أحدث المنتجات واالبتكارات والتطورات التكنولوجية في مجال المرافق على صعيد العالم. ويجمع هذا الحدث العالمي 

الخبراء والمسؤولين وقيادات األعمال في قطاع الطاقة والمياه لطرح األفكار ومناقشة الرؤى وتبادل اآلراء حول ُسبل 
اطالق نماذج أعمال مرنة ذات انبعاثات كربونية منخفضة وتعتمد على العمليات الرقمية. وعليه، فإن تركيزنا األساسي 

ينصب على ضمان إعداد القادة في قطاع المرافق لتهيئة أعمالهم للمستقبل.

انضموا إلى 10 آالف متخصص في مجال المرافق وأكثر من 250 جهة عارضة يقّدمون أحدث االبتكارات 
والتطّورات في القطاع.


