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معــرض  مــن  السادســة  النســخة  أقيمــت 
ومؤتمــر الدوحــة الدولــي للدفــاع البحــري 

فــي   2018 مــارس   14 إلــى   12 مــن   2018 ديمدكــس 
باســتضافة  للمؤتمــرات،  الوطنــي  قطــر  مركــز 

القطريــة. المســلحة  القــوات  وتنظيــم 

آل  حمــد  بــن  عبــداهلل  الشــيخ  ســّمو  حضــر 
ثانــي، نائــب األميــر، حفــل افتتــاح ديمدكــس 

2018 الــذي أقيــم تحــت الرعايــة الكريمــة لحضــرة 
ــي  ــد آل ثان ــن حم ــم ب ــيخ تمي ــمو الش ــب الس صاح

أميــر البــاد المفــّدى )حفظــه اهلل ورعــاه(.

مــن مختلــف  أيــام حوالــي 13.000 زئــرًا  وقــد زار ديمدكــس علــى مــدار ثالثــة 
أرجــاء العالــم. وباعتبــاره واحــداً مــن الفعاليــات العالميــة المنتظــرة والرائــدة، 

ــادة  ــر لق ــا وّف ــراء، كم ــة للش ــا مهم ــوًلا وفرًص ــكا ًرا وحل ــس 2018  أف ــّدم ديمدك ق
ــة.  ــكرية والدفاعي ــات العس ــدث التقني ــى أح ــول إل ــهولة الوص ــاع س ــات والدف البحري

وقــد شــكلت نســخة هــذا العــام محطــة مثمــرة بفضــل عــرض عــدد مجموعــة واســعة 
ــة. ــاع العالمي ــركات الدف ــم ش ــا أه ــي قدمته ــدة الت ــات الجدي ــن المنتج م

"يوفــر ديمدكــس فرصــة مثاليــة لشــركة بوينــج لعــرض أحــدث منتجاتهــا وخدماتهــا فــي مختلــف قطاعــات الدفــاع 
البــري والبحــري والجــوي. إنــه منصــة فريــدة لبنــاء وتعزيــز العالقــات مــع الشــركات والمؤسســات الحكوميــة وكذلــك مــع القــوات 

ــة". ــي المنطق ــلحة ف المس
وائل محمد زاد

مدير تطوير األعمال الدولية ، شركة بوينج
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حقائق وأرقام من ديمدكس 2018

القابضــة، االســتثمار االســتراتيجي  بــرزان  تــم إطــالق شــركة 
لــوزراة الدفــاع القطريــة، خــالل حفــل االفتتاح الرســمي للنســخة 
للدفــاع  الدولــي  الدوحــة  ومؤتمــر  معــرض  مــن  السادســة 
البحــري )ديمدكــس2018 (. وقــد أُّسســت هــذه الشــركة لتلبيــة 
ــدى  ــى الم ــن عل ــاع واألم ــال الدف ــي مج ــر ف ــة قط ــات  دول متطلب
الطويــل، وكذلــك تعزيــز حضورهــا المســتقبلي مــن خــالل رســم 

ــة. ــة القطري ــكرية واألمني ــات العس ــق للصناع ــة طري خريط
 وتــم خــالل الحــدث إعــالن بــرزان القابضــة بصفــة "الشــريك 
قويــًا  حضــوراُ  قدمــت  حيــث   2018 لديمدكــس  االســتراتيجي" 
ــة  ــركات الدولي ــع الش ــال م ــل الفع ــدف التواص ــرض به ــي المع ف
ــاص  ــاح خ ــي جن ــاركت ف ــاع، وش ــال الدف ــي مج ــة ف ــرادة العامل ال

عرضــت فيــه عــدداً مــن مشــاريعها المشــتركة.

11from 8 countries

برزان القابضة: الشريك االستراتيجي
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ــريكًا  ــي دي أي« ش ــت »أم ب ــر، كان ــة قط ــع دول ــًا م ــن 45 عام ــر م ــد ألكث ــي تمت ــرة الت ــة والمثم ــا المتين ــار عالقتن ــي إط "ف
ــي  ــخة الت ــذه النس ــت ه ــد، واصل ــام 2008. وبالتأكي ــي ع ــى ف ــحة األول ــة النس ــذ انطالق ــس من ــًا لديمدك ــًا وموثوق تاريخي

ــاح". ــيرة النج ــرة مس ــرة العاش ــت بالذك احتفل
دانييل بيتي

مدير التسويق المؤسساتي ، أم بي دي أي



عقــد مؤتمــر قــادة البحريــات فــي الشــرق األوســط فــي النســخة السادســة مــن 
ــالل  ــن خ ــات م ــن التحدي ــة م ــي بيئ ــدرات ف ــاء الق ــعار » بن ــت ش ــس تح ديمدك
نظــرة مســتقبلية للتعــاون واالتصــال الدولــي العســكري«. وفــر المؤتمــر فرصــًا 
للقــاء بالوفــود الرســمية وصنــاع القــرار وإجــراء حــوارات ومحادثــات قيمــة تركــز 
علــى التخطيــط االســتراتيجي طويــل المــدى وطــرق بنــاء القــدرات العســكرية 
والدفاعيــة. وبحــث المشــاركون فــي المؤتمــر مواضيــع متعلقــة بتأميــن األمــن 
البحــري وبنــاء القــدرات فــي بيئــة مليئــة بالتحديــات باإلضافــة إلــى التعــاون العســكري 

الدولــي والتخطيــط وبنــاء القــدرات فــي مجــال الدفــاع البحــري.

 يعــّد ديمدكــس وجهــة رائــدة لصنــاع القــرار والوفــود الرســمية مــن كبــار 
الشــخصيات والمســؤولين والــوزراء مــن جميــع أنحــاء العالــم للقــاء والبحــث 
فــي المتطلبــات الحاليــة والمســتقبلية للبحريــات. وشــكل ديمدكــس 2018 
جســر تواصــل رئيســي بيــن الشــركات العاملــة فــي مجــال الدفــاع واألمــن البحــري 
وبيــن الوفــود مــن كبــار الشــخصيات والمســؤولين موفــراً لهــم العديــد مــن 

ــات. ــاء واالجتماع ــرص اللق ف

رّحــب معــرض ومؤتمــر الدوحــة الدولــي للدفــاع البحري في نســخته السادســة 
)ديمدكــس 2018( بمجموعــة مــن الســفن الحربيــة الزائــرة مــن بنغــالدش، 
الهنــد، إيطاليــا، عمــان، باكســتان، المملكــة المتحــدة والواليــات المتحــدة. 
الــذي يعــد واحــداً مــن أكبــر  ورســت الســفن للمــرة األولــى فــي مينــاء حمــد 
الموانــىء فــي الشــرق األوســط، حيــث اســتقبل للمــرة األولــى ســفنًا ضخمــة منهــا 
ســفنية اإلنــزال البريطانيــة RFA CARDIGAN BAY مــن األســطول الملكــي، 
 INS KOLKATA وكذلــك الســفينة الحربيــة ، HMS LEDBURY ومضــادة األلغــام

ــة. ــة الهندي ــن البحري ــخ م ــادة للصواري ــاع مض ــة دف ــل أنظم ــي تحم الت

يوفــر المعــرض منصــة مهمــة لمجتمــع الدفــاع واألمــن لالطــالع علــى أحــدث 
ــع  ــات م ــز العالق ــاء وتعزي ــرص بن ــن ف ــتفادة م ــكرية واالس ــا العس التكنولوجي
أصحــاب المصلحــة المعنييــن. ويعتبــر الحــدث بوابــة مهمــة لنمــو األعمــال فــي 
هــذا القطــاع، حيــث ســّجل فــي هــذا العــام رقمــًا قياســيًا وشــهد توقيــع أكثــر مــن 

35  اتفاقيــة وشــراكة ومذكــرة تفاهــم.

أربع فعاليات رئيسية
المعرض

مؤتمر قادة البحريات في الشرق األوسط

وفود كبار الشخصيات

عرض السفن الحربية الزائرة
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نظرة عامة على ديمدكس 2018
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شكرًا جزيًا
تتقــدم اللجنــة المنظمــة لديمدكــس 2018 بالشــكر والتقديــر لجميــع الــزوار والعارضيــن والرعــاة والشــركاء الذيــن قدمــوا كل 

أشــكال الدعــم لمعــرض ومؤتمــر الدفــاع البحــري الدولــي الرائــد فــي المنطقــة.

الراعي البالتيني

الراعي الذهبي
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الراعي الماسي

الراعي الفضي



شكرًا جزيًا
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تتقــدم اللجنــة المنظمــة لديمدكــس 2018 بالشــكر والتقديــر لجميــع الــزوار والعارضيــن والرعــاة والشــركاء الذيــن قدمــوا كل 
أشــكال الدعــم لمعــرض ومؤتمــر الدفــاع البحــري الدولــي الرائــد فــي المنطقــة.

الشريك الرسمي للنشرة  اإلخبارية والبث
المباشر اإللكتروني

منتج دليل المعرض الرسمي

 الشركاء اإلعالميون





ديمدكس 2018 على صفحات التواصل االجتماعي

- تم نشر أكثر من 377 منشوراً باللغتين العربية واإلنجليزية

- ارتفاع بنسبة 183 في المائة في عدد المتابعين لصفحات المعرض على مواقع التواصل اإلجتماعي 
)مقارنة بديمدكس 2016 (

- الدول التي صدر منها أكبر عدد من التغريدات هي:

• إيطاليا  
• السعودية  

• المملكة المتحدة  
• الواليات المتحدة  

• تركيا  
•  فرنسا  

• فييتنام  
• قطر  
• كندا  

• لبنان  

- زيادة التفاعل بشكٍل ملحوظ مقارنًة بالنسخ السابقة

- تسجيل حوالي 350،000 تفاعاًل على تطبيق تويتر

- تم للمرة األولى نقل حّي ومباشر لوصول
السفن الحربية الزائرة وفعاليات مهمة أخرى عبر

Periscope تطبيق

- وصل عدد المتابعات لديمدكس
إلى 343,612 في فترات ما قبل وخالل وبعد الحدث.

محتوى غني ولقطات من  كواليس النسخة المميزة لديمدكس

إبقى على تواصل
شــهدت النســخة السادســة مــن ديمدكــس تغطيــة كثيفــة علــى صفحاتهــا علــى مواقــع التواصــل االجتماعي والقــت تفاعــاًل كبيراً 
علــى كافــة المنصــات. وقــد زودت الصفحــات التابعــة للحــدث العارضيــن والرعــاة والمتابعيــن بأحــدث المعلومــات واألخبــار، كمــا 
نقلــت العديــد مــن األحــداث مباشــرة وشــكلت وســيلة مهمــة لالطــالع علــى مــا يجــري فــي المعــرض. ومــن خــالل هــذا الحضــور 

الفاعــل علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي، عــزز ديمدكــس تواصلــه مــع مجتمــع الدفــاع واألمــن البحــري خــارج نطــاق المعــرض.
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"ال يــزال معــرض ديمدكــس واحــداً مــن المعــارض الدفاعيــة الرائــدة فــي العالــم. مــن خاللــه، نحــن قــادرون علــى االجتمــاع 
والتحــاور مــع أصحــاب المصلحــة المعنييــن باإلضافــة إلــى العديــد مــن وفــود كبــار الشــخصيات مــن جميــع أنحــاء العالــم. 
نجــاح هــذا العــام لــم يكــن مختلفــًا بــل مكمــاًل للنجاحــات الســابقة. إن لتواجدنــا فــي ديمدكــس 2018  أهمية اســتراتيجية 

لمجموعتنــا بأكملهــا ونحــن نتطلــع إلــى رؤيــة المعــرض ينمــو بشــكل أكبــر فــي المســتقبل".

فريدريك ساليه
مدير شركة تاليس في دولة قطر

 تابعونا على


