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 األعزاء جمعية إنتاجالسادة 

 

 ..تحيـة طيبـة

 برعاية وزارة االتصاالت والتقانة في الجمهورية العربية السورية

للتقدم التكنولوجي في الحلول األمنية  الملّحةانطالقاً من الحاجة وفي تنظيم الدورة األولى من معرض ساس إكسبو، بعد نجاحها و

ونظراً لإلقبال المتزايد والطلب على الحلول والسالمة من حيث الميزات والمواصفات والتحديثات في صناعة تتطور باستمرار، 

حل تكون حاضراً في الوقت المناسب بالالحاجة في الوقت الحالي هي أن  بحيث أصبحت المتطورة باستخدام التكنولوجيا المبتكرة

 المناسب.

نية نظمة األمنية الإلكتروومع تزايد أهمية السالمة واألمن لنا جميعاً اليوم، وإيماناً من مجموعة مشهداني للمعارض بضرورة توفير األ

اية الحرائق وحماية الممتلكات وحم السالمة منو واألمن الصناعيوالمراقبة بالفيديو واألمن السيبراني وأنظمة التحكم في الوصول 

 الثانيالمعرض الدولي : إطالق الدولية تعلن اليوم مجموعة مشهداني ادي بكافة أنواعه ومجاالت أخرى.المحيط واألمن الم

 (SAS Expo 2ساس إكسبو )- لألمن والسالمة

 

 

 

 م01/01/2222-7وذلك على أرض مدينة المعارض بدمشق خالل الفترة 

ومعالجة المخاوف المتزايدة  وأحدث تقنيات السالمة لحماية أصحاب المصلحة واألصول ألمن السيبرانياوالذي يجمع كل من حلول 

مخاطر االحتيال واالستعداد للتحديات المستقبلية في الوقت الذي أدى فيه ظهور انترنت األشياء إلى زيادة في الطلب على األنظمة من 

ألمن المادي مثل إنذارات الدخالء والمراقبة بالفيديو واألقفال الإلكترونية وحماية المحيط وإنذارات لحلول ا بالإضافةاألكثر ذكاء 

 والحماية من الحرائق وأمن األفراد. األبواب وبروتوكوالت التحكم في الوصول وأنظمة تحديد الهوية

تقي فيه كبار الالعبين في صناعة األمن والسالمة وسيرافق المعرض عدد من المحاضرات وورش العمل التخصصية في مكان يل

 من خالل ساس إكسبو لدفع المزيد من النمو المكون من رقمين. على أرض مدينة دمشق

ن كم والتي تروودعوة الجهات والشركات المرتبطة بجمعيتوعليه .. فإننا نتشرف بدعوتكم لرعاية هذا الحدث أو المشاركة فيه 

ة بشكل رقمي تشهده سوري عتبة تحولونحن على  أفق العمل المستقبلي بين بلدينا الشقيقينهذا الحدث يدعم واجدها في مثل أن ت

  .متصاعد وباإلمكانيات التي تعمل ليل نهار للوصول بتقانة المعلومات واالتصاالت ألفضل أداء يخدم جميع قطاعات األعمال

 المدير العام                                      وتفضلوا بقبول وافر االحترام والتقدير

 خلف مشهداني                                                                                              مرفق ملف المعرض -

 56 81 40 956 00963لحجز األجنحة واالستفسار :  -
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 : توجه دعوات المشاركة لكل من االختصاصات التالية:  2 تخصصات معرض ساس إكسبو

 والكاميرات وإدارة وتحليالت الفيديو أنظمة المراقبة 

 معدات كشف التسلل والإنذار ضد االقتحام والسطو 

 أجهزة الكشف عن األسلحة والمتفجرات 

  والبوابات واألبواب الدوارة التحكم في الدخولأنظمة 

 المنزل الذكي وأتمتة المنازل والمباني 

 تصميم السالمة في المباني 

 واألقفال وأنظمة فتحها النوافذ واألبواب اآلمنة 

 األسالك الشائكة 

 وكواشف التزوير الخزائن 

 حلول مكافحة السرقة 

 معدات الإنقاذ 

 معدات السالمة والصحة في العمل 

 الذكاء االصطناعي وأتمتة المنشآت 

 خدمات األمن والحراسة ومستلزماتها 

 معدات الحماية الشخصية 

 المركبات المصفحة 

 أجهزة تتبع السيارات 

 الروبوتات 

 بوابات الدفع اآلمنة 

 األمن المادي 

 األمن البيولوجي 

 األمن الغذائي 

 األمن السيبراني 

 أمن الشبكات والحوسبة السحابية وتحليالت البيانات 

 واالختراق مكافحة الفيروسات 

 للمنشآت والمنازل التحتية حماية البنى 

 وأنظمة التحكم عن بعد غرف المراقبة 

 االستشارات األمنية 

 فضل وأ وإنذاراتها أحدث تقنيات مكافحة الحرائق

 المعايير والممارسات الدولية

 المالبس الواقية المثبطة للهب 

 مراكز التأهيل والتدريب للدفاع عن النفس والغير 

 جميع أنواع التأمين 

 كامل النظام والتصميم بالإضافة إلى برامج الإدارة وت 

 

 : 2أهمية معرض ساس إكسبو 

  يُعتبر ساس إكسبو منصة العرض األهم للعالمات التجارية العالمية لعرض مخزونها من أنظمة السالمة واألمن والحلول

 المبتكرة.

  يمكن للمشاركين استخدام هذه المنصة للتواصل مع الشركاء المحتملين للعثور على معلومات حول التقنيات المبتكرة ومقدمي

 الخدمات ، والسعي إلى تبادل األفكار مع خبراء المهنة.

 الذين يركزون بشكل متزايد على المنتجات والحلول األمنية حتياجات الحكومات والقطاع الخاصيلبي هذا المعرض ا. 

  ًأكثر تطوراً  المخاطر األمنية أصبحت أكثر تعقيداً، يجب أيضاً أن تكون الحلول المصممة لمكافحتها لكون نظرا . 

 في الوقت المناسب  وأن تكون حاضراً  الحاجة إلى الحفاظ على سالمة وأمن البنية التحتية الحيوية واألصول واألفراد

 .بالحل المناسب

 في المنطقة. الحرائقمكافحة أول معرض دولي لألمن والسالمة وعالمة فارقة مهمة ك  2سيكون ساس إكسبو 

 لحلول التكنولوجية.مجموعة واسعة من الخيارات وا ساس إكسبو للعارضين والزوار يوفر 

  السالمة حلول األمنيتناول مختلف  العملوورش  والمحاضراتلالجتماعات  منبراً معرض ساس سيكون. 

 ور بالتط مما يسهم والعمالءوالصناعيين  ومقدمي الخدمات والتجار والسالمة بين الهيئات الحكومية وخبراء األمن يجمع

 .الصناعة لهذهالتقني 

  ًفي مستقبل سوق األمن التجاري في المنطقة.إن الذكاء االصطناعي سيلعب دوراً مهما 

  عن أحدث الحلول األمنية وأنظمة المراقبة المضمونة ، حيث تسعى  المنطقةتبحث الشركات والمؤسسات التجارية في

 وهذا ما سيوفره ساس إكسبو من خالل مشاركيه وفعالياته المرافقة. لضمان بيئة آمنة لممارسة األعمال التجارية
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توجه دعوات الزيارة لجميع رجال األعمال من تجار وصناعيين ودعوات عامة أخرى من خالل الإعالن في  زوار المعرض :

 جميع الوسائل المتاحة .

/ 9ثالثمائة دوالر أمريكي ال غير وأقل مساحة لالشتراك //$ فقط 033التكلفة اإلجمالية للمتر المربع هي / المشاركة بالمعرض:
 متر مربع.

اة ذهبيين وثالثة رع ينماسي ينشريك استراتيجي واحد وراعيو  راعي رئيسي واحدتتم رعاية هذا الحدث من خالل  :رعاية المعرض
 وستة رعاة داعمين.

   تكاليف الرعاية:
 / دوالر أمريكي03333الراعي الرئيسي /                 
 دوالر أمريكي . /03333الشريك االستراتيجي /                 
 / دوالر أمريكي .03333الراعي الماسي /                 

 / دوالر أمريكي .03333الراعي الذهبي  /  
 / دوالر أمريكي .03 333الراعي الداعم   /  

يوجد دليل مرافق ولكل شركة مشاركة بالمعرض صفحة تعريفية ضمن تكلفة المشاركة ؛ مع إمكانية حجز مساحات  عرض:دليل الم
 ./ دوالر أمريكي لكل صفحة إضافية .033إعالنية إضافية بتكلفة /

 –ة إنار –آرمة باللغتين العربية والإنكليزية  –موكيت  –كراسي  –طاوالت  –رفوف  – ستاندات  تجهيزات الجناح المجانية :

 سلة مهمالت . –مأخذ تيار كهربائي 
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