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استأنف المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء رحلة نجاحه للسنة الثانية على التوالي، حيث رفع سقف 
التوقعات عندما اف�تحه و��ر و�ارة االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس عبد اهلل السواحة، والذي كان 
لحضوره مع الحشد الجماهيري في مركز ال��اض الدولي للمؤتم�ات والمعارض تأ�يٌر على نجاح هذا الحدث، 
وُألقى  السعودية.  العر�ية  المملكة  في  األشياء  إل�ترنت  تا��خيًا  �ومًا   ٢٠١٩ فب�ا�ر  من  عشر  الثالث  ليكون 

الخطاب االف�تاحي نائب و��ر و�ارة االتصاالت وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي.

تولى إلقاء الكلمات االف�تاحية ا�نان من قادة التقنيات التجا��ة لشركات االتصاالت الرئيسية في المملكة 
موبايلي شركة  في  بالجملة  وال�يع  األعمال  لقطاع  التنفيذي  الرئيس  وهما  السعودية،  العر�ية 
المهندس ماجد العت�بي، يليه رئيس قطاع األعمال وال�يع بالجملة في شركة ��ن المهندس سعد السدحان.

كما تفّضل كٌل من نائب محافظ منشآت المهندس سامي الحصين، ومعالي رئيس جامعة األمير سطام بن 
وأهمية   ٢٠٣٠ �ؤية  على  الضوء  مسلطين  كلمتهما،  �إلقاء  الحامد  الع��ز  عبد  الدكتور  األستاذ  عبدالع��ز 

إ�ترنت األشياء في المملكة العر�ية السعودية.

استقبل حيث  مبهرًة،  تجربة  األشياء  إل�ترنت  السعودي  والمؤتمر  المعرض  من  الثانية  النسخة  كانت 
٢٢ ألف �ائٍر من ٢٠ دولًة مختلفةً على مدار ثالثة أياٍم، مع �نظيٍم عال المستوى الستيعاب تدفق الحشود، 
ولقد أقيم المعرض على مساحٍة تبلغ ٧٨٨١ متٍر مربع وشارك فيه أكثر من ٢٠٠ عارض بشكل فّعال لعرض 

التقنيات المختلفة، وتصّور اإلحصائيات الحدث بأنه ذو أ�ٍر ك�يٍر.

استضاف المؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء ما يقرب من ١٠٠٠ مشارٍك خالل �ومين كاملين من الع�وض 
التقديمية الرئيسية، الجلسات الحوا��ة، وجلسات األسئلة واألجوبة، والتي غطت نطاق الذكاء االصطناعي، 
سلسلة الكتل (البلوكتشين)، ال�يانات الضخمة، تعلم اآللة، وغيرها من الموضوعات التي تغطي المنظومة 

ال�يئية إل�ترنت األشياء ضمن ”الجلسات المفتوحة".

المعرض والمؤتمر السعودي
إل�ترنت األشياء ٢٠١٩ نجاٌح مذهل!



Saudi IoT 2019
An astounding Success!

Saudi IoT embarked it’s success journey for the second consecutive year setting

benchmarks with an affluent inauguration by H. E. Eng. Abdullah Al-Swaha, the Minister of 

Ministry of Communications & Information Technology, the very presence influenced the 

event with a fortified crowd marking the 13th of February 2019 to be a historical day of IoT in 

Saudi Arabia, at the Riyadh international Convention & Exhibition Center. The Inaugural 

Speech was by Vice Minister of MCIT H E Eng. Haitham Al-Ohali 

The opening speech was from the techno-commercial leaders of the KSA’s Key Telecom

brands Eng. Majed Alotaibi, Chief Business & Wholesale Officer, Mobily, followed by

Eng. Saad A Al. Sadhan, Chief Business & Wholesale Officer, Zain. 

Eng. Sami Alhussayen the Vice Governor of Monsha’at & H.E Prof. Abdulaziz Alhamed, 

president of Prince Sattam Bin Abdulaziz University shed light on Vision 2030 & the

Importance of IoT in Kingdom of Saudi Arabia.

The 2nd SaudiIoT was a breath-taking experience welcoming 22,000+ visitors from

20 + different nations for a period of 3 days with an astounding mechanism of

accommodating & formulating the crowd flow. Over 200 Exhibitors took active part

contributing & displaying disparate technologies. The Statistics depicts & declares to be 

impactful event at the venue covering 7,781 sq mts of Exhibition Space. 

Saudi IoT Conference hosted around 1,000 attendees with two full days of keynote

presentations, discussion panels, Q&A sessions spanning the whole breadth of Artificial 

Intelligence, Blockchain, Bigdata, Machine Learning & other topics covering the IoT ecosystem 

in the “Open Session”.



Saudi IoT 2019 at a glance
المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء ٢٠١٩ في لمحة

3 Halls ٣ قاعات
مركز ال��اض الدولي للمؤتم�ات والمعارض

Riyadh International Convention & Exhibition Center

CYBER DEFENCE SUMMIT

Co-located Event الحدث المشارك

مـؤتـمـر األمن السيـبــ�انـي 22,000 + Visitors

أكثر من ٢٢ ألف �ائــر

130 + Exhibitors

١٣٠ العارضون

60 Sponsors

٦٠ الـرعـاة Conference Speaker56
٥٦ متحدثو المؤتمر

Workshop Speaker38
٣٨ متحدثو ورش العمل

15 Startup Companies

١٥ الشركات الناشئة

Unlimited
Networking opportunities 

فرص غير محدودة للتواصل



SAUDI IoT
GLIMPSES 

Saudi IoT Exhibition
IoT companies from within & outside KSA,

displayed their exciting line-up of IoT offerings. 

المعرض السعودي إل�ترنت األشياء
قدمت شركات إ�ترنت األشياء داخل المملكة العر�ية السعودية

وخارجها ع�وضها الشّيقة حول إ�ترنت األشياء.

لمحات حول الحدث

Cyber Defence Summit
New Horizon hosted Saudi CDS for the first time as a co-located event, in order

to proactively tackle cyber security challenges, in protecting Saudi Arabia’s

critical, sensitive & confidential information.

مؤتمر األمن الس�ب�اني
استضافت شركة أفق جديدة مؤتمر األمن الس�ب�اني السعودية ألول مرة كحدٍث مشارك، وذلك بهدف 
المواجهة االستباقية لتحديات األمن الس�ب�اني في حماية المعلومات الهامة والس��ة والحساسة في 

المملكة العر�ية السعودية.

IoT Workshops
The Workshops emphasized on learning and developing IoT solutions for those

Looking for upgrading their skill sets & capitalizing on prevailing opportunities.

ورش عمل إ�ترنت األشياء
ركزت ورش العمل على تعلم حلول إ�ترنت األشياء وتطو�رها، ألولئك الذ�ن يتطلعون إلى تحسين 

مها�ا�هم واالستفادة من الفرص السائدة. 

IoT Conference
Immaculate Conference covered the top & most discussed emerging technologies in the 

region – AI, Blockchain, Bigdata, Machine Learning featuring A list Speakers from the 

Ministries, Top notch Universities promoting & positioning IoT ecosystems on a single 

platform.

مؤتمر إ�ترنت األشياء
غطى المؤتمر الرفيع المستوى أحدث وأشهر التقنيات الناشئة في المنطقة، مثل الذكاء االصطناعي، 

سلسلة الكتل (البلوكتشين)، ال�يانات 



SAUDI IoT
GLIMPSES 

Cyber Workshops
Expert International speakers shedding light on  Cybersecurity  Solutions, highlighting on 

the challenges to protect companies, citizens and Governments from online threats. 

ورش عمل األمن الس�ب�اني
سلط الخب�اء الدوليون الضوء على حلول األمن الس�ب�اني، مع التركيز على التحديات التي تواجه حماية 

الشركات والمواطنين والحكومات من التهديدات عبر اإل�ترنت.

لمحات حول الحدث

Research Area
Researchers actively participated to showcase their areas of research

it was a major highlight of the event

ساحة األبحاث
شارك الباحثون بفاعلية في عرض مجاالت أبحا�هم، والتي كانت أهم ما يميز هذا الحدث.

Live Demo
An experience of witnessing IoT come alive. A primary platform which hosted 

product demos, announcements etc.

الع�وض الحّية
تجربة المعاينة المباشرة لتقنيات إ�ترنت األشياء، منصٌة أساسيٌة الستضافة ع�وض المنتجات 

واإلعالنات ونحو ذلك.

Capture the Flag (CTF) competition

‘Trend Micro’ organized Saudi Capture the Flag (CTF).

This kind of a Competition is the first time in KSA. 

مسابقة التقط العلم
«ت��ند مايك�و» النسخة السعودية من مسابقة

التقط العلم ألول مرة في المملكة.

Start-up Showcase
Saudi IoT 2019 featured a special platform for startups in the IoT space. The goal 

was to enable IoT entrepreneurs to showcase their innovative products, services 

and solutions. 

ع�وض الشركات الناشئة
قدم المؤتمر والمعرض السعودي إل�ترنت األشياء هذا العام منصًة مميزًة للشركات الناشئة 

في مجال إ�ترنت األشياء. وذلك بهدف إ�احة الفرصة ل�ّواد األعمال في إ�ترنت األشياء من 

عرض منتجا�هم، خدما�هم، وحلولهم االبتكا��ة.



Lebanon

Finland

Kuwait EgyptBahrain

Pakistan Afghanistan

Attendees from 20 + Countries 

Saudi IoT 2019 hosted hundreds of MNCs meeting & tailoring to their  budgets, to spend 

on portraying newer technology with the authority to foster collaborations right across 

the sectors. Over the 3 days, a footfall of 22,589 visitor witnessed the grandeur.  

الحضور من أكثر من ٢٠ دولة

استضاف المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء المئات من كبار المد�اء التنفيذ�ين الذ�ن رصدوا 
مي�انياٍت إلنفاقها على التقنيات الجديدة والتش��عات لتع��ز التعاون السليم �ين القطاعات، وشهد إقبال 

٢٢,٥٨٩ �ائ�ًا على مدار ثالثة أيام.
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متحدثو المؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء

MACHINE
LEARNING

BIGDATA

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE

BLOCKCHAIN

SAUDI IoT
CONFERENCE
Speakers

المهندس/ هيثم العوهلي
H. E. Eng. Haitham Al-Ohali

أ.د. عبد العزيز الحامد
H.E Prof. Abdulaziz Alhamed

الدكتورة لطيفة العبد الكريم
Dr. Latifa Al-Abdulkarim

الدكتورة فاطمة باعثمانذ
Dr. Fatmah Baothman

د. حمود الدوسري
Dr. Hmood Al-Dossari  

الدكتور عبد الرحمن العزام
Dr. AbdulRahman Al-Azzam

هاشم مظهر
Hashim Mazhar

الدكتور ياسر أبو مصطفى
Dr. Yaser S. Abu-Mostafa

الدكتور المسلم
Dr. Ibrahim Ahmad Almosallam 

أ.د. محمد قاسم
Dr. Mohamed Qasem

د/ فارس صالح القنيعير
Dr. Fares Saleh Al-Qunaieer

د. هشام بن عباس
Dr. Hesham Bin-Abbas

م. أحمد الذكير
Eng. Ahmed Althukair

عبدهللا القميز
Eng. Abdullah AL-Ghumaiz

كريس بينيت
Mr. Kris Bennet

أحمد الحمادي
Mr. Ahmed Alhammadi

ديميتار ميكيف
Mr. Dimitar Mechev

توني ريدين
Mr. Tony Redden 

عبد الرحمن محمد الحسن
Eng. Abdurahman M. Al Hassan

المهندس/ ماجد العتيبي
Eng. Majed Al Otaibi

م. سعد السدحان
Eng. Saad A. Al Sadhan Eng. Yasser Alkhuwaiter

المهندس/ سامي الحصين
Eng. Sami AlHussayen

المهندس/ ياسر الخويطر



Cyber Defence Summit Speakers

MR. MARCO OBISO
HEAD OF ICT APPLICATIONS AND 
CYBERSECURITY, INTERNATIONAL 
TELECOMMUNICATIONS UNION 

(ITU), SWITZERLAND

MR. HIDETOSHI OGAWA
DIRECTOR – INTERNATIONAL 

STRATEGY, NATIONAL CENTER OF 
INCIDENT READINESS AND 

STRATEGY FOR CYBERSECURITY 
(NISC), JAPAN

MR. HANNES KRAUSE
HEAD OF POLICY AND ANALYSIS, 

INFORMATION SYSTEMS 
AUTHORITY (RIA), ESTONIA

MR. BAHER ESMAT
VP– GLOBAL STAKEHOLDER 

ENGAGEMENT – MIDDLE EAST, 
ICANN, EGYPT

DR. MOATAZ BIN ALI
VP & MANAGING DIRECTOR - 
MENA, TREND MICRO, SAUDI 

ARABIA

ENG. ABDULLAH AL-OMARI
CHIEF INFORMATION OFFICER 

(CIO), MOBILY, UAE

MR. AMIT MEHTA
CISO - MIDDLE EAST & AFRICA, 

MASTERCARD, UAE

MR. AVINASH ADVANI
CEO, SPIRE SOLUTIONS, UAE

MR. SULTAN MORISHED
CISO, HSBC, SAUDI ARABIA

MR. ENRIQUE GOMICIA
PRINCIPAL RESEARCHER, ELM 

COMPANY, SAUDI ARABIA

MR. JAMIL AQEL
TECHNOLOGY SALES & SERVICE 
MANAGER, SYMANTEC, SAUDI 

ARABIA

MR. HADI JAAFARAWI
MANAGING DIRECTOR, QUALYS 

MIDDLE EAST, UAE

MR. DAVID HARVILICZ
CO-FOUNDER AND COO, FINITE 

STATE, USA

MR. AYMAN ABUREYALEH
CYBERSECURITY AREA SALES 

MANAGER, CISCO, UNITED ARAB 
EMIRATES

DR. JALAL ALOWIBDI
CHIEF INFORMATION OFFICER 
(CIO), UNIVERSITY OF JEDDAH, 

SAUDI ARABIA

MR. FAISAL HUMAID
HEAD OF INFORMATION 

SECURITY, ACWA POWER, SAUDI 
ARABIA

DR. ABDUL RAHMAN
CHIEF SCIENTIST, FIDELIS 

CYBERSECURITY, USA

MR. KHALED ALATEEQ
CYBER SECURITY CONSULTANT - 

KSA, FIREEYE, SAUDI ARABIA

MR. MOHAMED RAMZI
SENIOR PRE-SALES ENGINEER, 

IXIA, SAUDI ARABIA

DR. JALAL AL MUHTADI
CYBERSECURITY CONSULTANT, 

SAUDI ARABIA FEDERATION FOR 
CYBER SECURITY, 

PROGRAMMING AND DRONES 
(SAFCSP), SAUDI ARABIA

DR. ABDULAZIZ AL-BESHER
DEAN – COLLEGE OF COMPUTING 

AND INFORMATICS, SAUDI 
ELECTRONICS UNIVERSITY, 

SAUDI ARABIA

MR. RASHEED ALODAH
SALES DIRECTOR - STRATEGIC 

BUSINESS, TREND MICRO, SAUDI 
ARABIA

ENG. BADR AL MUTAIRY
CYBER SECURITY SYSTEMS 

MANAGER, ADVANCED 
ELECTRONICS COMPANY LIMITED 

(AECL), SAUDI ARABIA

MR. MUSTAFA ERTEN
PROJECT COORDINATOR, UNITED 

NATIONS OFFICE ON DRUGS & 
CRIME (UNODC), UAE

DR. MAJID MALAIKA
APPLICATION SECURITY 

SPECIALIST, INTERNATIONAL 
MONETARY FUND (IMF), SAUDI 

ARABIA

DR. HYRUM ANDERSON
CHIEF SCIENTIST, ENDGAME, USA

MR. CHERIF DJERBOUA
REGIONAL TECHNICAL LEADER, 

TREND MICRO, UAE

DR. WAËL KANOUN
HEAD OF CYBER SOLUTIONS, 

THALES, UAE

متحدثو مؤتمر األمن الس�ب�اني



Saudi IoT Discussion Panels
الجلسات الحوا��ة للمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء

BLOCKCHAIN

ARTIFICIAL
INTELLIGENCE



Eng. Ahmed A. Alsharif Eng. Abdullah Alfaifi Eng. Bandar AlghamdiMr. Salman M. Alotaibi

Saudi IoT Workshop Speakers
متحدثو ورش العمل للمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء

Mr. Saud Ibrahim Alarifi

Dr. Khaled Alqahtani

Dr. Saud Bin Saeed

Lina Altoaimy

Ahmed Soliman

Kareem Al Sawaf Meshaal AlzohrahAmine Marghich Reema Almashari

Rohail Rasool Omer ShahAnas Basalamah Mr. Sumair Qurreshi

Abdullah Al-Bedaiwy Mohammad IbrahimMr. Bahgat Mostafa Ibrahim Youssef Eng.Sultan Aljohni

Dr. Ahmed Abdelgawad Mr. Elie AzziMs. Melda Akin



 CDS Workshop Speakers
متحدثو ورش العمل لمؤتمر األمن الس�ب�اني

MR. HUSSAM ABU-RIDA
 SOLUTIONS ARCHITECT, TREND 

MICRO, SAUDI ARABIA

MR. SIDDHARTHA MURTHINTY
CHIEF SOLUTIONS ARCHITECT, 

SPIRE SOLUTIONS, UAE

MR. DUNCAN BROWN
CHIEF SECURITY STRATEGIST - 
EMEA, FORCEPOINT, UNITED 

KINGDOM

MR. RIKU VALPAS
SR. MANAGER, SYSTEM 

ENGINEERING, FORTINET, SAUDI 
ARABIA

MR. BAHI HOUR
DIRECTOR OF SYSTEMS 

ENGINEERING – META, ATTIVO 
NETWORKS, UAE

MR. SHALIK ABOO, 
SYSTEMS ENGINEER, TRIPWIRE, 

UAE

MR. LYNEL D'SOUZA
MAJOR ACCOUNT EXECUTIVE, 

AKAMAI, UAE

MR. ABDULRAHMAN 
ALDALBAHI

REGIONAL SALES MANAGER - 
KSA, LOGRHYTHM, SAUDI ARABIA

MR. ANGUS MACCORMICK
DIRECTOR, AVANTIS LABS, UAE

MR. HELGE HUSEMANN
GLOBAL PRODUCT MARKETING 
MANAGER, MALWAREBYTES, 

IRELAND

MR. MOHAMMED ELSHAHED
VENDOR MANAGER, EXCLUSIVE 

NETWORKS, SAUDI ARABIA

MR. AMJAD KHADER
SENIOR PRE-SALES 

CONSULTANT, TENABLE, SAUDI 
ARABIA



TOTAL
FOCUS
ON SAUDI IoT 

الحضور اإلعالمي للمعرض والمؤتمر
السعودي إل�ترنت األشياء

SAUDI IoT MARKETING

CAMPAIGN REACHED A GLOBAL 

AUDIENCE OF OVER

3,061,964

وصلت حملة تسو�ق المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء إلى

جمهوٍر عالمي بلغ أكثر من ٣,٠٦١,٩٦٤ شخصًا. تمثلت في:

1,000,000 online banners impressions  

300,000+  Email Campaigns

Approximately  300,000 SMS Campaigns 

1,107,000 Social Media impressions, 

200,000 News Publishing

Total Event Listing & Video Listing amounted to 150,500

Saudi IoT Twitter handle coverage earned an organic

impressions of  531, 598 over the 3 days.

١,٠٠٠,٠٠٠ مشاهدة إلعالنات اإل�ترنت

أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ ضمن حمالت الب��د اإللكت�وني

حوالي ٣٠٠,٠٠٠ ضمن حمالت الرسائل النصية

١,١٠٧,٠٠٠ انطباع على وسائل التواصل االجتماعي

٢٠٠,٠٠٠ خبر منشور

بلغ إجمالي قائمة الفعاليات والفيد�و ١٥٠,٥٠٠

حصلت تغطية المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء على

٥٣١,٥٩٨ مشاهدٍة على موقع تويتر على مدى الثالثة أيام.



PRELIMINARY

PRESS COVERAGE 

التغطية الصحفية األولية



Our Sponsors 
الرعـــاة

BUSINESS DEVELOPMENT PARTNER

شريك تطوير األعمال

BRONZE SPONSOR

الراعي البرونزي

LOGISTIC SPONSOR

الراعي اللوجستي

INNOVATIVE SPONSOR

راعي اإلبتكار
SILVER SPONSOR   الراعي الفضي

الراعي الماسي الراعي البالتيني الراعي الذهبي

DIAMOND SPONSOR PLATINUM SPONSOR GOLD SPONSOR

راعي حكومي

GOVERNMENT SPONSOR

راعي الريادة الشريك اإلستراتيجيالشريك االمني إلنترنت األشياء

LEAD SPONSOR TITLE SPONSOR IoT SECURITY PARTNERSTRATEGIC PARTNER

الراعي الرسمي

Security Matterz

IT Security Solutions
حلول أمن المعلومات

Transforming Security through Visibility



SAUDI IoT
START-UP
SHOWCASE

ع�وض الشركات الناشئة في
المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء

Dentacarts Homenu Fatina مكتبة عالم اللغات

IoT Arabia

InCarb 
Advanced
Industrial
Solution

BabMakkah

Tadwim

الشركات الناشئة
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الشركاء اإلعالميون المحليون و الدوليون للمعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء



Testimonials

شهادات الحضور

"تمثل المشاركة في المعرض السعودي إل�ترنت األشياء فرصًة عظيمًة لتع��ف الجامعة إلى 
أنها  كما  لدينا،  التي  والتقنية  البش��ة  القد�ات  على  الضوء  بعض  وتسليط  المحلي،  السوق 
فرصٌة إلقامة عالقاٍت قويٍة مع م�ّودي ومطّوري التقنية المحل�ين والدول�ين. وهذا الحضور 
من شأنه أن يحّفز الطالب وأعضاء هيئة التد��س على إج�اء أبحاٍث متخصصٍة وتطو�ر معارف 

وتط�يقاٍت جديدٍة في هذا المجال الحيوي".

األمير  جامعة  مد�ر  الحامد،  عبداهلل  بن  عبدالع��ز  الدكتور/  األستاذ  معالي 
سطام بن عبدالع��ز.

تقنية  صناعة  م�ّودي  لربط  ك�يرًة  فرصًة  األشياء  إل�ترنت  السعودي  والمؤتمر  المعرض  "ُيتيح 
المعلومات في المملكة العر�ية السعودية والمنطقة، مما يساعد على تس��ع نمو تط�يقات 
إ�ترنت األشياء بما يتوافق مع �ؤية ٢٠٣٠، كما يمثل فرصًة لمطوري تط�يقات إ�ترنت األشياء 
السعودية  ��ن  شركة  وتوفر  الوطني.  التحول  وبرنامج  الرقمي  التحول  لدعم  حلول  لتطو�ر 

االتصال ومنصة لدعم أعمدة إ�ترنت األشياء".

في  بالجملة  وال�يع  األعمال  قطاع  رئيس  السدحان،  عبداهلل  المهندس/ 
شركة ��ن.

"لقد كانت تجربة المعرض والمؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء ٢٠١٩ تجربًة �ائعًة من نواحي 
أب�ز  مع  األفكار  وتبادل  للتواصل،  فرصٍة  على  حصلت  فقد  والتنفيذ،  والمحتوى  الجودة 
الذ�ن شاركوا  العالم�ين  الصناعة واألكاديم�ين والطالب والمتحدثين  الممارسين في قطاع 
جميعهم أفكا�ًا رئيسيًة حول �ؤية المملكة العر�ية السعودية على المدى القصير والطو�ل 
في مجال التقنية. وأنا أوصي بشدة بهذا المؤتمر لكل مهتٍم �إ�ترنت األشياء والتقنية بشكٍل 

عام“.

هاشم مظهر، الش��ك المؤسس في شركة فاينمان �وبوتيكس

"حضرت حفل االف�تاح وجلسة الذكاء االصطناعي ضمن المؤتمر السعودي إل�ترنت األشياء، 
والش�ق  السعودية  العر�ية  المملكة  في  حضرته  مؤتمر  أفضل  هذا  بأن  القول  وأستطيع 
األوسط، فقد كانت جودة المحادثات ونشاط الجلسة وما تضمنته من أسئلٍة وأجوبة، وكذلك 
من  الشاب  الجيل  أرى  أن  ويسعدني  لإلعجاب.  مثيرًة  كانت  جميعها  الحوا��ة  الجلسات 

السعود�ين واعين وباحثين جّد�ين على المستوى الدولي".

األستاذ الدكتور/ ياسر أبو مصطفى، محاضر في الهندسة الكهربائية وعلوم 
الحاسوب من معهد كاليفورنيا للتقنية.

"Participating in the Saudi IoT Exhibition is a great chance to introduce 
the university to the local market and shed some lights on the human 
and technical capabilities we have. Also, it is an opportunity to 
establish strong ties with local and international technology providers 
and developers. Such presence will motivate both students and faculty 
to conduct specialized research and develop new knowledge and 
applications in this vital field."
H.E. Prof. Abdulaziz bin Abdullah Alhamid, Rector of Prince Sattam 
bin Abdulaziz University

“Saudi IoT poses a great opportunity to connect industry ICT providers 
in KSA and the region, helping accelerate the growth of the IoT applica-
tions in alignment with Vision 2030.
Saudi IoT event is an opportunity for IoT developers and applications 
providers to develop solutions to support the country digitization and 
National Transformation program. Zain KSA provide connectivity and 
platform to support IoT Verticals.” 

Eng. Saad A. Al Sadhan, Chief Business And Wholesale Officer, Zain

"Saudi IoT 2019 was a great experience across dimensions of quality, 
content, and execution. I got the chance to connect and brainstorm 
with leading industry practitioners, academia, students, and global 
speakers who all shared key insights about Saudi Arabia's short and 
long-term vision in technology. I would highly recommend this confer-
ence to anyone interested in IoT and technology in general."

Mr. Hashim Mazhar, Co-Founder Feynman Robotics 

”كان المعرض والمؤتمر السعودي الدولي الثاني إل�ترنت 
األشياء ومؤتمر األمن الس�ب�اني حدثًا عظيمًا، تضمن ع�وضًا 

غنيًة بالمعلومات وكلماٍت قّيمة“ 

«لقد قضيُت أيامًا �ائعًة ضمن مؤتمر إ�ترنت األشياء ومؤتمر 
األمن الس�ب�اني، كان المعرض جيدًا وتضمن بعض الجلسات 
فرصة  على  أحصل  أن  س�وري  دواعي  من  وكان  الُمث��ة. 

اللقاء بعدٍد من المختصين والزمالء».

“The 2nd Saudi International Exhibition & 
Conference for Internet of Things & Cyber 
Defence Summit.” It was a great event, very 
informative presentations and valuable 
talks.”

“I’ve spent a great couple of days at Internet 
of Things Conference & Cyber Defence 
Summit. Good exhibition and some 
meaningful sessions. It was pleasurable to 
catch up with so many specialists & 
colleagues.” 

“I attended the opening ceremony and the AI session at Saudi IoT 
conference. This was the best conference I have attended in Saudi 
Arabia and the middle east. The quality of the talks and the dynamics of 
the session including the Q&A and the panel discussion were impres-
sive. I am happy to see the younger generation of Saudis as informed, 
serious researchers at the international level.” 

Dr. Yaser S. Abu-Mostafa, Professor of EE and CS California Institute 
of Technology

Visitor 

�ائــر



Join us
for the next Event

A ginormous event planned for 2020
Follow us on Social Media for our
Big announcement.

انضم
لحدثنا القادم

نخطط لحدٍث هائل في عام ٢٠٢٠م 

تابعنا على مواقع التواصل

االجتماعي إلعالننا الكبير.

نتطلع إلى الترحيب بكم في األحداث القادمة

Look forward to welcoming you in our upcoming events



Organizer Contacts
جهات ا�صال المنظمين

sultanalj@saudiiot.com

Eng. Sultan Aljohni  /  Conference Executive Manager

+966 55 911 1900

fahad.garni@saudiiot.com

Eng. Fahad Algarni  /  Managing Director

+966 55 800 4111

+966 11 293 3488

info@newhorizon.com.sa

Prince Mamdouh Bin Abdulaziz st. P.O. Box: 61922, Riyadh - KSA

المهندس/ فهد القرني  /  المد�ر العام المهندس/ سلطان الجهني  /  المد�ر التنفيذي للمؤتمر

Make sure to visit us at  www.newhorizon.com.sa


