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تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض 

" إنترنت األشياء"والمؤتمر السعودي الدولي لـ

شباط 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من 

بمركز الرياض الدولي 2019( فبراير)

للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من 

وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث 

سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية وإقليمية 

ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت 

التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها 
.من المجاالت ذات الصلة

وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث 

رنت التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنت

األشياء والفرص االستثمارية المتاحة في هذا 
.المجال

من ناحية أخرى، ارتأى عديد من رواد التقنية 

امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية

إنترنت األشياء في ظل جهود تنفيذ برامج 

التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء 
2030رؤية المملكة "المدن الذكية ضمن  ".

Publication: Iqtisadia.com

Issue date: 25/12/2018 
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URL: https://bit.ly/2Q6PJAg
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ه الثانية في الفترة بنسخت( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة 2019فبراير 15إلى 13من 

ت االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعا

.المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

اء والفرص وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشي

.االستثمارية المتاحة في هذا المجال

األشياء في من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية انترنت

.2030ظل جهود تنفيذ برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤية المملكة 

Publication: Thrban

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 25000

URL: https://goo.gl/VRwFWs
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ووطنيةعامليةشركة300مناكثر

التقنيةمجاالتفيعامليمتحدث50

زائرالف30يتجاوز انمتوقعالزوارعدد

.السيبرانيلألمنمنتدىواملؤتمراملعرضهامشعلىسيقام

الرياضبمركزم2019فبراير15إلى13منالفترةفيالثانيةبنسخته(األشياءإنترنت)لـالدوليالسعوديواملؤتمراملعرضفعالياتالرياضمدينةتستضيف

منووطنيةةواقليميعامليةواسعةمشاركةالحدثسيشهدحيثاملعلومات،وتقنيةاالتصاالتوزارةمنمباشروبإشرافواملعارض،للمؤتمراتالدولي

.الصلةذاتاملجاالتمنوغيرهاالرقميوالتحول واالتصاالتالتقنيةمجاالتفياملتخصصةالقطاعات

ناحيةمن.املجالهذايفاملتاحةاالستثماريةوالفرصاألشياءبإنترنتالخاصةوالتطبيقاتوالحلول التقنياتأحدثعلىاالطالعمناملشاركون وسيتمكن

االستثمارومشاريعرقميالالتحول برامجتنفيذجهودظلفياألشياءانترنتتقنيةالحتضانكبيرةفرصااململكةامتالكالتقنيةروادمنالعديدأرتأىأخرى،

.2030اململكةرؤيةضمنالذكيةاملدنبناءفي

Publication: Al Hadath

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 45000

URL: https://bit.ly/2RjySyQ 

16

https://bit.ly/2RjySyQ


25 December 2018 Riyadh – Riyadh city is getting ready to welcome 

the Internet of things (IoT) conference and exhibition in its second 

edition between the period 13th to 15th of February 2019, the event will 

be taking place in the Saudi international exhibition, under the patronage 

of Ministry of communication and information technology.

The upcoming event is expected to host a number of international, 

regional and local players in advanced technologies, connectivity, 

broadband and digital transformation. Participants and visitors will have 

the opportunity to see the latest technologies, solutions and applications 

of IoT as well as investment opportunities, etc. 

Publication: Al Hadath (English)

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 20000

URL: https://al-hadth.com/?p=58597
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Publication: Al Hadath )Twitter( online Page

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 30000

URL: https://twitter.com/ah_hadth?lang=ar

18

https://twitter.com/ah_hadth?lang=ar


Publication: Mubasher (Twitter) online Page

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 22000

URL: http://cutt.us/mCqiS
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ثانية في الفترة من بنسخته ال( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت2019فبراير 15إلى 13

ي مجاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة ف

.التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

الفرص وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء و

.االستثمارية المتاحة في هذا المجال

Publication: Mubasher online Page

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 22000

URL: https://bit.ly/2AfM2mF
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Publication: Al Riyadh Daily (Twitter) 

Issue date: 25/12/2018  

Circulation: 25000

URL: http://cutt.us/qi1sS
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Publication: Al Riyadh Daily (Website) 

Issue date: 24/12/2018  

Circulation: 15000

URL: https://t.co/DWO2H5uPpH 
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شركة عالمية ووطنية300اكثر من –

– 5 0 متحدث عالمي في مجاالت التقنية 

الف زائر30عدد الزوار متوقع ان يتجاوز –

.سيقام على هامش المعرض والمؤتمر منتدى لألمن السيبراني–

سعودي تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر ال: المملكة العربية السعودية–الرياض م 2018ديسمبر ٢٥

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من ( إنترنت األشياء)الدولي لـ

مية والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقلي
.ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

ستثمارية المتاحة وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء والفرص اال
.في هذا المجال

ل جهود تنفيذ من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية انترنت األشياء في ظ
.2030برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤية المملكة 

.  

Publication: ANN News 

Issue date: 24/12/2018

Circulation: 15000

URL: https://bit.ly/2TjZA7T
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نسخته ب( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، 2019فبراير 15إلى 13الثانية في الفترة من 

وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة 

الرقمي عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول

.وغيرها من المجاالت ذات الصلة

األشياء وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت

.والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

نترنت من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية ا

ة ضمن األشياء في ظل جهود تنفيذ برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكي

.2030رؤية المملكة 

Publication: EyeofDubai.COM  

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: NA

URL: http://cutt.us/gVxwY
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إلى 13ترة من بنسخته الثانية في الف( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث2019فبراير 15

تحول سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت وال

.الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

ثمارية وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء والفرص االست

.المتاحة في هذا المجال

هود تنفيذ من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية انترنت األشياء في ظل ج

.2030برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤية المملكة 

Publication: Eyeofriyadh.com

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 25000

URL: https://bit.ly/2QSfGZm
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Saudi IoT is a flagship event of the Kingdom of Saudi Arabia aiming at “Redefining

Communications” in the region for the growth & development of technology. Organized by

New Horizon, under the governance of Ministry of Communications & Information Technology

(MCIT); the 2nd Saudi IoT is planned twice as larger than the previous edition in terms of

Exhibition space, International Participation, Conference Speakers, Workshops and other

activities. Saudi IoT Augments & pledges to open doors to newer concepts with an August

approach enriching more business opportunities for locally stablishing – budding companies by

having an exposure to the International business & international companies to have their

presence with tie-ups with local Saudi partners. An arena exclusive to bridge the gap between

the International & National Technology players.

Publication: Eyeofriyadh.com

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 35000

URL: http://cutt.us/gVxwY
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(  األشياءإنترنت)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من 

لحدث والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد ا

ية مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقن

.واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

ةوسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاص

.بإنترنت األشياء والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

Publication: Arjaaa.com

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 25000

URL: http://www.arjja.com/new/s/24486
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لثانية بنسخته ا« إنترنت األشياء»تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ 

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف 2019فبراير 15إلى 13في الفترة من 

مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية 

ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت 

وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت .ذات الصلة

.األشياء والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية انترنت 

األشياء في ظل جهود تنفيذ برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤية

2030المملكة  .

Publication: ANBAA News 

Issue date: 24/12/2018 

Circulation: 20000

URL: http://cutt.us/mCs1x
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إنترنت »تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ 

م بمركز الرياض 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من « األشياء

الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية 

المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات 

المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت 

وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول .ذات الصلة

.والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

Publication: Arabyoum.com

Issue date: 24/12/2018 

Circulation: 25000

URL: http://cutt.us/ypekf
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شركة عالمية ووطنية300اكثر من 

– 5 0 متحدث عالمي في مجاالت التقنية 

الف زائر30عدد الزوار متوقع ان يتجاوز –

.سيقام على هامش المعرض والمؤتمر منتدى لألمن السيبراني–

عرض تستضيف مدينة الرياض فعاليات الم: المملكة العربية السعودية–م الرياض 2018ديسمبر ٢٥

م 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من ( إنترنت األشياء)والمؤتمر السعودي الدولي لـ

لومات، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المع

التقنية حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت

.واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

Publication: Sadaalmowaten.com

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 25000

URL: https://sadaalmowaten.com.sa/175157
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شركة عالمية ووطنية300اكثر من 

- 5 0 متحدث عالمي في مجاالت التقنية 

الف زائر30عدد الزوار متوقع ان يتجاوز -

.سيقام على هامش المعرض والمؤتمر منتدى لألمن السيبراني-

معرض تستضيف مدينة الرياض فعاليات ال: المملكة العربية السعودية-م الرياض 2018ديسمبر ٢٥

م 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من ( إنترنت األشياء)والمؤتمر السعودي الدولي لـ

علومات، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية الم

التقنية حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت

.واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

Publication: Soot Al Mowaten

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 23000

URL: http://sot-almwaten.org/new/s/10528
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معرض تستضيف مدينة الرياض فعاليات ال: المملكة العربية السعودية-م الرياض 2018ديسمبر ٢٥

م 2019فبراير 15إلى 13بنسخته الثانية في الفترة من ( إنترنت األشياء)والمؤتمر السعودي الدولي لـ

علومات، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية الم

التقنية حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت

.واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة

األشياء وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت

.والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

نترنت األشياء من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية ا

ية المملكة في ظل جهود تنفيذ برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤ

2030.

Publication: E3lamion Motamizoon

Issue date: 25/12/2018 

Circulation: 35000

URL: https://bit.ly/2EQjkfg 
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لثانية بنسخته ا( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف 2019فبراير 15إلى 13في الفترة من 

مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية 

ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من 
.المجاالت ذات الصلة

وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء 

. والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

Publication: Zawya.com

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 30000

URL: https://bit.ly/2EUeH4v 

33

https://bit.ly/2EUeH4v


13ة من بنسخته الثانية في الفتر( إنترنت األشياء)تستضيف مدينة الرياض فعاليات المعرض والمؤتمر السعودي الدولي لـ

م بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وبإشراف مباشر من وزارة االتصاالت وتقنية 2019فبراير 15إلى 

المعلومات، حيث سيشهد الحدث مشاركة واسعة عالمية واقليمية ووطنية من القطاعات المتخصصة في مجاالت التقنية 

.واالتصاالت والتحول الرقمي وغيرها من المجاالت ذات الصلة وسيتمكن المشاركون من االطالع على أحدث التقنيات 

.والحلول والتطبيقات الخاصة بإنترنت األشياء والفرص االستثمارية المتاحة في هذا المجال

د من ناحية أخرى، أرتأى العديد من رواد التقنية امتالك المملكة فرصا كبيرة الحتضان تقنية انترنت األشياء في ظل جهو

تنفيذ برامج التحول الرقمي ومشاريع االستثمار في بناء المدن الذكية ضمن رؤية المملكة

Publication: alkssr.com

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 23000

URL: http://www.alkssr.com/portal/

225319/
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Publication: MSN

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: 25000

URL: http://cutt.us/ExTP7
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Publication: Alkawnnews.com

Issue date: 26/12/2018 

Circulation: NA

URL: https://bit.ly/2BGU1Jg
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Publication: guryat.com

Issue date: 27/12/2018 

Circulation: 25000 

URL: https://bit.ly/2ESUD1O
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Publication: Alwatan.com.sa

Issue date: 27/12/2018 

Circulation: 15000  

URL: https://bit.ly/2EU3pwC
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Publication: Almajardh.com

Issue date: 27/12/2018 

Circulation: 20000

URL: https://almajardh.com/181598.htm

l
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Publication: AN7AA

Issue date: 27/12/2018 

Circulation: 25000

URL: https://bit.ly/2QShqlm
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Publication: Addressnews.net

Issue date: 28/12/2018 

URL: www.addressnews.net/?app=a

rticle.show.2936
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Publication: News_Brk24.com ( Twitter )

Issue date: 10/1/2019

URL: http://cutt.us/pKi8t
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Magazines
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Publication: Makkah Magazine

Issue date: 27/12/2018 

URL: https://bit.ly/2EK6Hmx
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