
With great success SONEX 2014 has been organized under the Patronage of His Excellency the Minister of Energy and Mineral 
Resources. More than 100 Exhibitors pioneer in renewable energy and solar applications have participated in this event. More 
than 7000 trade visitors have attended the show and the accompanied forum.  His Excellency Dr. Mohammad Mousa Hammad 
the Minister of Energy and Mineral Resources has opened the event with presentation for one hour clarifying the plans of the 
ministry for the solar plants and regulations.  After the speech, His Excellency has visited all exhibitors and discussed their 
concerns. 

According to H.E. The Minister of Energy and Mineral Resources, more than 600MW Solar IPP Projects will be built in the                  
following years among 2000 MW renewable and Oil Shell plants. 
Due to the increase of the electricity cost, huge demand is growing to install solar power generation parks for domestic, farms, 
malls and industrial �rms. By issuing new regulations, the Jordanian Government has opened the door for the solar applications 
for electricity generation and water heating.

Accordingly, Jordan is becoming the gate for Middle East Countries for the business and investment of conversion of the solar 
energy into electricity or heating of water for unlimited applications.  
SONEX 2015 will take place during 18 - 21 / 05 / 2015 in timing and conjunction with JIMEX 2015 in Hall B at same venue (Halls 
of Amman International Motors Show/ AIMS) in Amman / Jordan. SONEX is organized in cooperation with Jordan Engineers 
Association and national energy institutes and industrial organizations.

The attendants pro�le is covering the trade visitors, experts, engineers and businessmen from the infrastructure sectors: 
Industries, electrical utilities, water authorities, contracting and consultancy �rms, o�cial organizations and institutes. 
The record of the countries of this event visitors is including Jordan, Palestine, Iraq, Egypt, Saudi Arabia, Turkey, Gulf Countries, 
Europe, China and India. 

SONEX Show and Forum focus on a wide range of new up to date technology and development of solar technology, PV systems, 
solar heating systems, solar inverters and control systems, renewable energy, smart grid, smart metering, environment 
techniques and researches. 

The whole event is UFI Approved Event since 2008 and member in BPA Worldwide (for auditing).
We have the honor to invite the concerned companies and organizations to participate in the coming event SONEX 2015. 
With pleasures we will provide the required information to facilitate your participation and attendance.

 
Sincerely,
SONEX 2015 Organizing Committee

Invitation for Participation in SONEX 2015
Solar Near East Exhibition and Forum
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حتت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة املعدنية مت تنظيم معرض ومنتدى الشرق األدنى لتقنيات الطاقة الشمسية SONEX 2014 بالتزامن والتربط مع  
القطاعات  اهم  والكهرباء  املتجددة  والطاقة  الطافة  والتي تشكل     JIMEX 2014  الكهروميكانيكية واملعدات  لالالت  احلادي عشر  الدولي  املعرض 
العارضة واملشاركة فيه بالتعاون مع هيئات دولية ومحلية ورسمية بنجاح كبير مبشاركة اكثر من مائة وسبعون جهة عارضة  متثل مئات املاركات العاملية. 
وتصدرت اجلهات العارضة أكثر من مائة شركة مختصة في تقنيات الطاقة الشمسية والطاقة املتجددة وترشيد الطاقة سواء في توليد الكهرباء أو 

تسخني املياه باستخدام الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في املياه والصناعة واملباني. 

واملنطقة  األردن  في  الشمسية  الطاقة  مشاريع  وتزايد  الشمسية  الطاقة  إلستخدام  احلاجة  لتطور   ً نظرا   (SONEX)سونكس معرض  أهمية  تأتي 
وللقوانني والتعليمات اجلديدة الصادرة عن وزارة الطاقة والهيئات التابعة لها وإلتساع حجم مشاركة الشركات ذات الصلة بالطاقة املتجددة وترشيد 
الطاقة والكهرباء واالمتتة. ولقد أكد معالي وزير الطاقة والثروة املعدنية في محاضرته في املنتدى املرافق للمعرض خطة احلكومة االردنية لبناء محطات 
توليد للطاقة الشمسية تتجاوز ستمائة مياجاوات في السنوات اخلمس القادمة اضافة الى تنامي استخدام الطاقة الشمسية في املشاريع اخلاصة 

املنزلية والصناعية والزراعية واملباني.   

يتم تنظيم الدورة التالية للمعرض في الفترة 18 - 21 / 5 / 2015  في قاعات معرض عمان الدولي للسيارات  (على طريق املطار بجانب مبنى وزارة 
 .JIMEX 2015 اخلارجية) وذلك بالتزامن والترابط مع الدورة الثانية عشرة للمعرض الدولي لالالت واملعدات الكهروميكانيكية

القطاعات الرئيسية للمعرض تشمل تقنيات الطاقة الشمسية بكل مجاالتها وأبعادها سواء لتوليد الطاقة الكهربائية أو تسخني املياه أو استخدام 
الطاقة في التبريد والتكييف واألجهزة املستخدمة لهذه الغايات ( ألواح حتويل الطاقة- سخانات املياه – أجهزة حتويل الطاقة – أنظمة الشبكات الذكية 
املياه  في  الطاقة  وترشيد  واملتجددة  الشمسية  الطاقة  بتقنيات  املتعلقة  امللحقات  وكل  البطاريات)   – الشمسية  الطاقة  لربط  اخلاصة  العدادات   –

والصناعة واملباني .

يزور املعرض آالف املهندسني واملهتمني والتجار واخملتصني واملقاولني واإلستشاريني والرسميني من كافة القطاعات اإلنشائية والكهرباء واملياه والصناعة 
والتجارة.

يرافق املعرض منتدى متخصص للطاقة الشمسية والطاقة اخلضراء البديلة وترشيد الطاقة في املياه والكهرباء والصناعة وذلك بالتعاون مع هيئات 
رسمية وأجنبية ومت تخصيص قاعة خاصة للمعرض واملنتدى.

املعرض  لزيارة  واخملتصني  األعمال  ورجال  املهندسني  جميع  ودعوة  املعرض  في  املشاركة  املعرض  مبواضيع  الصلة  ذات  والهيئات  الشركات  دعوة  يسرنا 
واملشاركة في املنتدى والفعاليات املرافقة.

اللجنة التنظيمية للمعرض

دعوة للمشاركة في
معرض ومنتدى الشرق األدنى لتقنيات الطاقة الشمسية
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       املستقبـل للطاقـة الشمسية ... الطاقة الذهبيـة التي التنتهـي وال تن


