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With great success JIMEX has entered its second decade, JIMEX 2015 is the 12th International Machines and 
Electro Mechanical Exhibition in Amman targeting Near East Markets.

Under the Patronage of His Excellency the Prime Minister, JIMEX is organized since 2004 in cooperation with 
Jordan Engineers Association and International Associations and Institutes. 

The upcoming event will be the 12th cycle and will take place during 18 - 21 / 5 / 2015 at Halls of Amman                           
International Motors Show Center / AIMS in Amman /Jordan on the road to Amman international airport.

JIMEX is the only specialized event, covering major infrastructure �elds: Industries, electricity, automation, control 
& drive technology, energy, water, renewable energy, environment technology, HVC &R and tools and industrial 
supplies.

Attendants pro�le is showing high quality of visitors and exhibitors, engineers, consultants, contractors,                   
technicians from all industrial sectors, electrical and utilities, consulting and contracting �rms. More than 7500 
trade attendants and more than170 exhibitors representing more than 500 global trade marks are exhibiting in 
this show.

Countries of exhibitors and attendants: India, China, South Korea, Taiwan, European Countries, Turkey, Gulf          
countries, Iraq, Palestine, Lebanon, Syria, Egypt and Jordan. 

In parallel and conjunction with JIMEX 2015, specialized show and forum for solar application and renewable 
energy are organized in cooperation with energy and renewable energy governmental organization                             
and institute .

JIMEX is UFI approved event since 2008 and member in BPA worldwide for auditing.
We have the honor to invite the concerned companies and organization to be exhibitors and participate in the 
upcoming event. The organizing committee will care for all details required to facilitate participation and                  
attendance.

 Sincerely,
JIMEX 2015 Organizing Committee 

Invitation for Participation in JIMEX 2015
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حتت رعاية دولة رئيس الوزراء األفخم دخل املعرض الدولي لآلالت واملعدات الكهروميكانيكية JIMEX جيله الثاني بعد تنظيم إحدى عشر دورة 
قاعات  في   2015  /  5  /  21  -  18 الفترة  في   JIMEX 2015 الثانية عشرة  الدورة  هى  للمعرض  التالية  الدورة  تكون  بنجاح كبير وبذلك 

معرض عمان الدولي للسيارات – طريق املطار بجانب مبنى وزارة اخلارجية.

يتم تنظيم املعرض منذ عام 2004 بالتعاون مع نقابة املهندسني األردنيني وعدد من الهيئات العربية والدولية ومبشاركة أكثر من مائة وسبعون 
جهة عارضة متثل أكثر من خمسمائة ماركة عاملية من مختلف دول العالم الهند - الصني - كوريا اجلنوبية - تايوان - اوروبا - تركيا - دول اخلليج - 

العراق - فلسطني - لبنان - سوريا - مصر واألردن.

يتميز معرض جاميكس بإعتراف هيئات دولية بالنوعية العالية لزواره التي تتجاوز ثمانية آالف زائر من املهندسني والصناعيني واخملتصني والتجار ورجال 
األعمال واملقاولني واإلستشاريني والرسميني وصناع القرار من األردن وفلسطني وسوريا والعراق ولبنان ودول اخلليج وتركيا والهند والصني وأوروبا... 
يتضمن املعرض مشاركات وأجنحة دولية من األردن والدول العربية واألجنبية إضافة إلى أن زوار املعرض من الدول العربية واألجنبية تتجاوز 20%  . 

يعتبر معرض جاميكس معرض صناعي هندسي جتاري متخصص بإمتياز حيث أن القطاعات املشاركة هي جميع املعدات واآلالت الكهروميكانيكية 
الالزمة للصناعة واملياه والكهرباء واإلنشاءات وتشمل اآلالت الصناعية واإلنشائية من الكهرباء واألمتتة - الطاقة - الطاقة املتجددة - تكنولوجيا 

املياه - الغاز - التدفئة والتكييف والتبريد - العدد واللوازم الصناعية - أجهزة املراقبة وأنظمة إطفاء احلريق والسالمة العامة.

يرافق املعرض منتدى جاميكس ويركز على حتديات الطاقة والطاقة املتجددة وترشيد الطاقة في املياه والصناعة وذلك بالتعاون مع هيئات رسمية 
وأجنبية ومت تخصيص قاعة خاصة للشركات الرائدة في تقنيات الطاقة الشمسية وترشيد الطاقة في الكهرباء واملياه.

 ً ً هندسيا ً شموليا تعتبر نقابة املهندسني األردنيني معرض جاميكس من أهم الفعاليات الهامة جمللس نقابة املهندسني وذلك يكسب املعرض بعدا
ً للمهندسني من جميع اإلختصاصات والصناعيني واملقاولني واإلستشاريني ورجال األعمال وكذلك يثري دعم الهيئات  ً هاما ً ويجعله حدثا وصناعيا

الرسمية للمعرض دوره في التفاعل مع الشركات العاملية ودوره اإلقتصادي في األردن واملنطقة.

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

دعوة للمشاركة 
 JIMEX 2015 في املعرض الدولي الثاني عشر لآلالت واملعدات الكهروميكانيكية

اللجنة التنظيمية للمعرض
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جاميكس... بوابة رجال األعمال ألسواق الشرق األدنى


