
 

 
 بيان صحفي

 
 معرض اليك اكسبو، انير افنت وترونيكا اكسبو من اجل انتعاش اقتصادي للقطاع

 
 يدةمركز المعارض محمد السادس بالجد

 
 2021نوفمبر  27الى  24من 

الطاقات اإللكترونيات و الفدرالية الوطنية للكهرباء و  نظمت تحت الرعاية السامية لصاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره اهلل وأيده،

اكسبو في مركز المعارض  ترونيكااليك اكسبو، انير افنت و معارض: ، 2021نوفمبر  27الى  24من  FENELEC المتجددة 

 تحت شعار: المقاولة المغربية في عصر الرقمنة والكفاءة الطاقية والتفضيل الوطنيالمرموق محمد السادس بمدينة الجديدة، 

عارض من المغرب ودول أخرى، وزوار دوليين يرتكزون في إفريقيا، بين جميع الفاعلين  100بمشاركة أزيد من  ،تجمع هاته المعارض
 القطاع المحترفين والعامة في قطاع الكهرباء واإللكترونيات والطاقات المتجددة.في 
 

 المعرض الدولي الرابع عشر للكهرباء واإلنارة واألتمتة والطاقة واإللكترونيات و:اليك اكسب
 المعرض الدولي التاسع للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقية انير افنت:

لكترونيات الطيران، والميكاترونكس، المعرض الدولي ال ترونيك اكسبو: ثامن  لإللكترونيات، واألمن اإللكتروني، والمباني الذكية، وا 
 والمالحة الجوية

 

https://aldar.ma/tag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9
https://aldar.ma/tag/%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D8%B3-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9


 

للمعارض التجارية، للشركات باستئناف العالقات  2021إلعالن عن االنتعاش االقتصادي ما بعد كوفيد، ستسمح دورة تزامنا مع ا
مرين باألعمال واللقاء بشكل حضوري بعد توقف دام سنتين، مع احترام المعايير االحترازية التجارية مع مورديها وكذلك مع اآل

 المفروضة من قبل الحكومة
في جدول األعمال، برنامج علمي ثري مع متدخلين وخبراء رفيعي المستوى يعملون على التحديات المتعلقة بضريبة الكربون وكفاءة 

 الطاقة وصنع المغرب،
 

www.elecexpo.ma  

 

 للتواصل االعالمي
  063494810-بشرى شاكر 

 0680380009 -سعيدة شعو
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 2021نوفمبر  24برنامج يوم االربعاء 

 

 افتتاح المعارض واستقبال المشاركين والزوار التاسعة والنصف الى العاشرة:

 : تدشين المعارض وقص شريط االفتتاح الرسميالى الثانية والنصفزواال والربع: الساعة الثانية 

 الندوة االفتتاحية تحت شعار: الثانية والنصف الى الرابعة والنصف:

 المقاولة المغربية في عصر الرقمنة والكفاءة الطاقية والتفضيل الوطني

  بحضور كل من: 

 وزير الصناعة والتجارة 

 والتنمية المستدامة وزيرة االنتقال الطاقي 

  لتعليم العالي والبحث العلمي واالبتكارا وزير 

 المدير العالم للمكتب الشريف للفوسفاط 

 المدير العام لمصنع رونو بطنجة 

  الفدرالية الوطنية للكهرباء واإللكترونيات والطاقات المتجددةرئيس 

 توقيع اتفاقيات وتقديم ذروع وصور الهم محطات اللقاء 

  ختاميكوكتيل 

  

 


