OVERVIEW
Under the organization and supervision of King Abdulaziz City for Science and Technology (KACST)
and in the presence of Dr. Anas bin Faris AlFaris, President of KACST and His Excellency
Eng. Abdullah Al-Sawah, the Minister of Ministry of Communications & Information Technology
(MCIT), the 3rd edition of Saudi International Exhibition and Conference for Internet of Things (Saudi
IoT) and the 2nd edition of Cyber Defence Summit kick started on Sunday, the 8th March at the
Riyadh International Convention and Exhibition Center.

نظرة عامة
انطلقت النسخة الثالثة من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء والنسخة الثانية من مؤتمر األمن
 بإشراف وتنظيم،السيبراني يوم األحد الموافق الثامن من مارس في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض
،) وبحضور رئيسها سعادة الدكتور أنس بن فارس الفارسKACST( مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية
 وافتتح المؤتمر الرئيس.) معالي المهندس عبد هللا السواحةMCIT( ووزير وزارة االتصاالت وتقنية المعلومات
 وركز على تأثير التقنيات الناشئة وفوائدها في،التنفيذي لألعمال والبيع بالجملة من موبايلي المهندس ماجد العتيبي
.جميع مجاالت األعمال

Eng. Majed AlOtaibi, the Chief Business & Wholesale Officer from Mobily opened the Conference
by emphasizing on the impact of Emerging Technologies and its benefits in all Business domains.
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AMIDST ALL THE POSTPONEMENTS, CANCELLATIONS AND
AMENDMENTS MADE IN RESPONSE TO GROWING FEARS
ABOUT THE COVID-19, NEW HORIZON MANAGED TO PULL OFF
THE EVENT SUCCESSFULLY.
Saudi IoT and the co-located Event Cyber Defence Summit is the biggest and best yet, to welcome
more than 11,000 attendees from almost 22 countries, representing a truly global gathering in Riyadh,
despite the challenges faced due to the COVID-19 pandemic.

على الرغم من كل التأجيالت واإللغاءات والتعديالت التي جاءت كاستجابة
 إال أن (شركة) أفق جديدة،COVID-19 للمخاوف المتزايدة بشأن فيروس
.تمكنت من إكمال هذا الحدث بنجاح كامل
يُعد المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء ومؤتمر األمن السيبراني المصاحب له الحدث األكبر واألفضل حتى اآلن
 على الرغم، مما جعله تجمعٍا ً عالميٍا ً احتوته مدينة الرياض،ً دولةٍ تقريبا22  ألف زائر من11  حيث استقبل أكثر من،2019 في عام
COVID-19 من التحديات التي فرضها وباء

The event hosted over 90 exceptional industry leaders / subject matter expert speakers from
technology metier, representing some of the prestigious organizations & institutions across industries.
The speakers shed light on the emerging technologies such as IoT, Blockchain, Industry 4.0, Artificial
Intelligence, 5G, Cyber Security and more and offered their insights, across 3 panel discussions.

 والذين، شخصي ٍةً من قادة الصناعة االستثنائيين والمتحدثين الخبراء المتخصصين في مجال التقنية90 استضاف الحدث أكثر من
 ولقد سلط المتحدثون الضوء على التقنيات الناشئة مثل.حضروا كممثلين لبعض المنظمات والمؤسسات المرموقة عبر الصناعات
 واستعرضوا رؤاهم، واألمن السيبراني وغيرها، الجيل الخامس، الذكاء االصطناعي،4.0  الصناعة، سالسل الكتل،إنترنت األشياء
.عبر ثالث حلقات نفاش

Saudi IoT featured INNO CUBE; a busy Start-up Centriole with almost 20 entrepreneurs showcasing
their innovative products and solutions, Live Pepcom featuring the tech-talks, demonstrations,
presentations & live interaction with the audience and Research Cynosure packed with techenthusiasts from the university students, professors, researchers presenting their research papers and
technological breakthroughs. The visitors got an overview of the applications of the emerging
technologies to different businesses and industrial verticals, including the cyber security, logistics,
artificial intelligence, blockchain, IoT utilities analytics and more…

حيث عٍرض فيه ما يقرب
ٍُ
، وفيه ُمريكز الشركات الناشئة الحافل،تض ّمن المعرض والمؤتمر السعودي إلنترنت األشياء نادي االبتكار
 وشمل المعرض أيضٍا ً منصة العروض الحية المباشرة التي تضمنت النقاشات التقنية،عشرون رائد أعمال منتجاتهم وحلولهم المبتكرة
 باإلضافة إلى مركز األبحاث الذي استضاف الكثير من خبراء التقنية من طالب،والعروض التقديمية والتفاعل المباشر مع الجمهور
الزوار على نظرةٍ عامةٍ عن تطبيقات التقنيات الناشئة
 وحاز.الجامعات واألساتذة والباحثين لتقديم أوراقهم البحثية وإنجازاتهم التقنيّة
ّ
 تحليالت، سالسل الكتل، الذكاء االصطناعي، الخدمات اللوجستية، بما فيها األمن السيبراني،في مختلف األعمال والقطاعات الصناعية
... إنترنت األشياء للمرافق والمزيد

Saudi IoT consecutively & successfully connected the conglomerates to sign business deals at the
“Business Center”. It has once again proved to be more of the commercial centre for the investors,
entrepreneurs, businesses yielding the ROI, for the investments made in every aspect. Some of the
prestigious organizations closed 5 business deals this year, taking the graph to the next level.

استطاع المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء أن يربط بين المجموعات التجارية الضخمة لتوقيع صفقاتٍ تجاريةٍ في
ورواد األعمال
 ليُثبت مرٍة ً أخرى بأنه مركزٍ تجاري يعني الكثير للمستثمرين،"مركز األعمال" بنجاحٍ كما هو في النسخ السابقة
ّ
ٍ لقد أكملت بعض المنظمات المرموقة خمس صفقات.ل األطراف المشاركة
ٍّ واألعمال التجارية التي تحقق العائد األعلى لالستثمار ولك
... لتطور من نجاحها أكثر،تجارية هذا العام
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SUMMARY
The 3 day event witnessed the leading tech giants like Mobily, Zain, Advanced Electronics
Company, machinestalk, BTC, Cisco, Prince Sattam University, BCare, Safe Decision, Saudi
Electronic University, fathom, EZVIZ, Qassim University, Fortinet, Teltonika, UBiqube,
Odyssey, Cloudflare, Symantec, STARLINK, Barracuda and many more showcasing their
trailblazing technology at Saudi IoT and Cyber Defence Summit.
The event witnessed the participation of key technology players, tech solution providers, decision
makers, Cxx class Executives, Business Line Executives, programmers, Software developers,
Innovators, start-up community, entrepreneurs, sales & marketing executives, government policy
makers & regulators, investors & Academics.

ملخص
 شركة هدير اآلالت (مشينز، شركة اإللكترونيات المتقدمة، زين، مثل موبايلي،شهد الحدث الذي استمر ثالثة أيامٍ مشاركة عمالقة التقنية
، فاذوم، الجامعة السعودية اإللكترونية، شركة القرار اآلمن، بي كير، جامعة األمير سطام، سيسكو، شركة بُعد لالتصاالت،)توك
 وغيرها الكثير من، باراكودا، ستارلنك، و سيمانتك، كالود فلير، أوديسي، يوبيكيوب، تيلتونيكا، فورتينت،  جامعة القصيم،EZVIZ
.الجهات التي عرضت تقنياتها الرائدة في المعرض والمؤتمر السعودي إلنترنت األشياء ومؤتمر األمن السيبراني
 رؤساء الدوائر، والمدراء التنفيذيون، وصناع القرار، ومقدمي الحلول التقنية،كما شهد الحدث مشاركة العبين رئيسيين في مجال التقنية
 صانعي، مديري المبيعات والتسويق، رواد أعمال، ومجتمع الشركات الناشئة، مبتكرين، ومطوري البرمجيات، مبرمجين،التنفيذية
. واألكاديميين، المستثمرين،السياسات الحكومية والمنظمين
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نظرة على المؤتمر والمعرض السعودي الدولي إلنترنت األشياء
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SAUDI IOT 2020 AT A GLANCE

إحصائيات

STATISTICS
Exhibition Attendees

حضور المعرض

Conference Attendees

حضور المؤتمر

Day 3, 105
Day 1, 218

3065
3100
2985

3050
2936

3000
2950
2900
2850
Day 1

Day 2

Day 3

Day 2, 400

حضور ورش العمل
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VISITORS FROM…
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EXHIBITION HIGHLIGHTS أبرز األحداث من المعرض

8

CONFERENCE HIGHLIGHTS

أبرز األحداث من المؤتمر
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متحدثي المؤتمر

CONFERENCE SPEAKERS

Mr. Cristiano
Guerreri

Eng. Jihad
Alammar

Dr. Esa Alsumiri

Dr. Fahad
Alsolami

Dr. Hussain
AlJahdali

Mr. Bahgat
Mostafa

Dr. Fahad
Alaieri

Dr. Fatimah
Alakeel

Dr. Hazzaa
Alshareef

Mr. Alexandros
Kaniklides

Dr. Waleed
Alfehaid

Dr. Humaid
Alshamsi

Dr. Tarek
Abudawood

Dr. Shada
Alsalamah

Eng. Mashari
AlSuwyan

Dr. Ramesh R.
Rao

Dr. Moudhi
Aljamea

Dr. Mohammad
Almajed

Dr. Majid
Algwaiz

Dr. Khaled
Alhazmi

Dr. Jurgo
Preden

Dr. Aseel
Addawood

Mr. Hassan
Shahzad

Eng. Majed
Abdulaziz AlOtaibi

Eng. Mohammed
Al Huwaidi

Eng. Mohammed
Alomari

Mr. Ibrahim AlBaloud

Dr. Noura
Alhakbani

Ms. Shaikha Al
Fehaid

Ms. Hadil
Ghaban

Mr. Chris Adam

Mr. Karim
Magdy

Mr. Bader Al
Juwaied

Dr. Mohamed
Almoghalis

Eng. Mohammad
Alkhushail

Mr. Mohammed
Al-Besher

Dr. Mohammed
Nasser Alshahrani

Mr. Abdulaziz
Alhammadi

Mr. Abdulrahman
Jilani

Mr. Ahmad
Salama

Mr. Ali Tay

Mr. Cobus
Oosthuizen

Mr. Dominic
Gallello

Mr. Fadi Sharaf

Mr. Hassan
ALGarni

Mr. Hassan
Alhajji

Mr. Jamil Abu
Aqel

Mr. Jaykishan
Nirmal

Mr. Mohammed
Shael Alsaadi

Mr. Riku Valpas

Mr. Saud Al
Shuraym

Mr. Suliman
Alsamhan

Mr. Yehia
Abdullateef Khoja

Ms. Arwa
Alhamad

Dr. Alia
Bahanshal

Mr. Osama AlZoubi

Dr. Sathya
Narayanan Kumar

Prof. Salim
Hariri

Dr. Fatimah
Alturkistani

PANEL DISCUSSIONS

الجلسات الحوارية
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ورشات العمل

13

WORKSHOPS

متحدثي ورشات العمل

WORKSHOP SPEAKERS
Dr. Abdullah
Alalwan

Eng. Abdullah AlBedaiwy

Mr. Antonis
Georgoudis

Dr. Khaled
Shaban

Dr. Marwah Almasri

Dr. Mohammad
Alshehri

Dr. Sami
Mohammed Mnasri

Dr. Sara Jeza
Alotaibi

Eng. Ahmed Akef

Eng. Hussain
Taher

Eng. Taha Sajid

Eng. Taher AlZahrani

Dr. Essam A
Algobaisi

Mr. Bohong Li

Mr. Joao Teixeira

Mr. Bader Al
Juwaied

Mr. AbdulAziz A.
AlOraij

Mr. Abdullah
Alfaifi

Mr. Abdulrahman
AlMohimeed

Mr. Ahmed Ali
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متحدثي ورشات العمل

WORKSHOP SPEAKERS

Mr. Fadi Sharaf

Mr. Ahmed
Yousef

Mr. Bandar S.
Alghamdi

Mr. Ehab
Simbawah

Mr. Faisal AlRashoudi

Mr. Hafedh I.
Alfouzan

Mr. Khalid A AlShashai

Mr. Mohammad
Masood

Mr. Naif Althayt

Mr. Cristiano
Guerreri

Mr. Omar Alomar

Mr. Omar
Bozaidan

Mr. Tariq Jan

Mr. Saeed Al
Ghamdi

Dr. Saleh Albahli

Eng. Sami
Hasanain

Dr. Mohammed
Abdullah Alshahrani

Mr. Talha
Ghafoor
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WORKSHOPS PRESENTED BY FASAH
This year, apart from the Saudi IoT workshops, there were workshops, designed and
developed by FASAH, powered by Tabadul
Tabadul is a leading Saudi company in the field of integrated electronic services and electronic exchange of
information, Which aims to secure logistical integration and achieve economic coherence for the Kingdom
locally and regionally.
The workshop sessions were designed for industrial and business professionals, the sessions offered an
introduction to different practical applications of IIoT technology, including Leveraging FASAH for the logistics
innovation, Truck Management System, IoT and Automated Liquid Management, How API management
platforms enabling IoT systems?

ورشات العمل المقدمة من فسح
 استضاف المعرض هذا،بجانب ورشات عمل المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء
.العام ورش عمل صممتها وطورتها منصة فسح المملوكة لشركة تبادل
،تبادل هي شركة سعودية رائدة في مجال الخدمات اإللكترونية المتكاملة والتبادل اإللكتروني للمعلومات
.ً وتهدف إلى تأمين التكامل اللوجستي وتحقيق التماسك االقتصادي للمملكة محليٍا ً وإقليميٍا
مقدمةً للتطبيقات
ٍ
 ووفرت الجلسات،ي قطاع الصناعة واألعمال
ٍّ صممت ورش العمل من أجل مهن
ُ
 ونظام، بما في ذلك االستفادة من فسح في االبتكار اللوجستي،العملية المختلفة لتقنية إنترنت األشياء
 ألنظمةAPI  وكيفية تمكين منصات إدارة، وإدارة إنترنت األشياء والسوائل المؤتمتة،إدارة الشاحنات
إنترنت األشياء
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LIVE PEPCOM
Live Pepcom turned out to be an elite platform demonstrating
& promoting technologies product research & findings, which
enlivened the tech-passionate audience…

أصبحت منصة العروض
أصبحت منصة العروض الحية منص ٍةً نخبوي ٍةً إلظهار وترويج أبحاث ونتائج
… والتي أنعشت الجمهور الشغوف بالتقنية،المنتجات التقنية
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RESEARCH CYNOSURE

Research Cynosure, the pre-eminent platform and an opportunity
for reporting technological breakthroughs in the areas of
Emerging Technologies grabbed the most attention.

مركز األبحاث

 وهو منصةٍ بارزةٍ وفرصة لإلعالن عن،جذب مركز األبحاث أغلب االهتمام
.اإلنجازات التقنية في مجاالت التقنيات الناشئة
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الشركات الناشئة

أثبتٍمريكزٍالشركاتٍالناشئةٍبأنهٍقاعدةٍ
لروادٍاألعمالٍالشبابٍوالطموحينٍلبدءٍ
مشاريعهمٍوالشروعٍفيٍرحلةٍالنجاحٍ...
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START-UP CENTRIOLE

START-UP COMPANIES

الشركات الناشئة
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مركز األعمال
منصة المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء أثبتت
أيضٍا ً أنها ملجأ للشركات ،واستضافت توقيع عدة اتفاقيات.
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SAUDI IOT BUSINESS CENTER
”Saudi IoT platform proved to be a “Business Bay
that led to signing of deals.

الحملة التسويقية

MARKETING CAMPAIGN

امتدت حملة التسويق للمعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء لحوالي 22أسبوعاً ،مستفيدٍةً من عدة
قنواتٍ للوصول إلى الجماهير المستهدفة المحلية والعالمية ،وشملت الحملة مجموع ٍةً من القنوات المختلفة مثل
التسويق الرقمي ،تسجيل الفعالية في الفهارس الدولية ،الترويج عبر وسائل التواصل االجتماعية ،نشر األخبار،
اإلعالنات المطبوعة ،حملة رسائل نصية ،ومقاطع الفيديو الترويجية.

Saudi IoT’s marketing campaign traversed around 22 weeks capitalizing on multiple
channels to reach out the local & the global target audiences. The campaign
undertaken included a mix of different channels such as digital marketing; event
listing, social media promotions, news publishing, print advertisements, SMS
campaign & promotional Videos.

نظرة عامة على خطة التسويق:
Marketing Plan Overview:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

جذب الموقع أكثر من  ٧٤٢،٢٦٢مشاهدة للصفحات
أكثر من  ٤٥٠ألف بريدٍ إلكتروني
أكثر من  ١٨٠ألف رسالةٍ نصيةٍ
أكثر من مليون مشاهدةٍ للمنشورات اإلعالنية على اإلنترنت
المشاهدات على مواقع التواصل االجتماعي تخطت  ٥.٥مليون
أكثر من  ٢٠٠ألف قراءة لألخبار المنشورة
أكثر من  ١٠٠ألف مشاهدة لفهرس الفعالية
أكثر من  ٦٥ألف مشاهدة لمقاطع الفيديو
أكثر من  ٢.٧مليون مشاهدةٍ على التغريدات على مدى  ٢٢اسبوعٍا ً
 ٤٠شريك إعالمي دولي

Website attracted over 742,262 hits
More than 450,000 Electronic Email blasts / Eshots
180,000 SMS Campaign
1,000,000 online banner impressions
Social Media crossed 5.5 Million impressions
News Publishing more than 200,000
Event Listing crossed 100,000
Video Listing 65,000 views
Over 2.7 Million tweet impressions in 22 weeks
40 International Media Partners

Saudi IoT’s Marketing Campaign reached a global audience
of 7, 495, 925
وصلتٍحملةٍالتسويقٍالخاصةٍبالمؤتمرٍوالمعرضٍالسعوديٍالدوليٍإلنترنت
األشياءٍفيٍالمجملٍإلىٍ ٧مليون و٤٩٥،٩٢٥
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SPONSORS’ VIEWS ON SAUDI IOT

أراء الرعاة عن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء

“It is a successful event attracts many business and individuals who are engaged or interested in IOT solutions.” Dr. Abdulrahman Al Azzam, Advanced Electronics Company

عبدالرحمن. د- “.”إنه حدثٍ ناجحة يجذب العديد من جهات األعمال واألشخاص المشاركين أو المهتمين بحلول إنترنت األشياء
 شركة اإللكترونيات المتقدمة،العزام

“The last version of IoT had a great success and KACST will take this version into a next level indeed. Expecting New
opportunities and interactive eco system.” – HE Prof. Abdulaziz Bin Abdullah Alhamid, Prince Sattam University

 وستعزز مدينة،ً"لقد حقق اإلصدار السابق من إنترنت األشياء (المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء) نجاحٍا ً كبيرا
 معالي البروفيسور- ."ً  ونتوقع فرصٍا ً جديدٍة ً ونظامٍا ً بيئيٍا ً تفاعليٍا.الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية بكل تأكيد من نجاح هذا اإلصدار
 جامعة األمير سطام،عبد العزيز بن عبدهللا الحميد

“We have always supported, and will always continue supporting the Saudi IOT conference, through the conference
we promote technology development in the region as well to introduce the market to our innovative use of
technology to solve real-world problems.” – Mr. João Teixeira, Obeikan Digital Solutions

“Attending and participating in such events is very important to showcase SEU as unique model for applying digital
transformation in education in Saudi Arabia. Also, SaudiIoT provide a great chance for SEU to explore more digital
solution that could be beneficial for SEU future development.” – Prof. Ibrahim Abdulaziz Almuaqel, Saudi
Electronic University
“Saudi IoT is an excellent gathering for industry professionals and brands like EZVIZ to showcase, exchange, and
create awareness. The Middle East region is a most strategic market for EZVIZ. From the event, we expect to
showcase our latest technologies, including the AI-enabled C3X, C6Wi cameras and the C3A battery camera, meet
with existing partners and clients and make new ones.” – Mr. Albert Hao, EZVIZ

“By virtue that the Internet of Things fair is one of the largest technical exhibitions in the world with the
participation of more than 200 parties and companies, we expect to shed light on the latest findings of new
technologies.” – Mr. Mohammed Al-Besher, Bcare
“We are pleased to contribute to this event. I believe this is a really great initiative bringing together all key
spokespeople in the technology industry in KSA in the same place. We look forward to engage with tech leaders
and visionaries to build strong connections.” – Mr. Sami Alshwairakh, Fortinet
“Saudi IoT is an important place for us to share our success stories and introduce businesses to the ideal solutions
they need for their businesses to grow.” – Eng. Mohammed Alkhushail, machinestalk
“We are anticipation that Saudi IOT 2020 version will witness more engagement from both organisation and
individuals to see how can IOT help their business and/or day to day needs. What will measure is the amount of
involvement post the exhibition.” – Mr. Bahgat Mostafa, BTC
“At Saudi IoT, we will also have the chance to demonstrate how we can contribute to the cybersecurity risk
management of organizations in the country within the Saudi Vision 2030 framework” - Christos Onoufriou,
Odyssey

 فنحن نروج لتطوير المنتجات التقنية في المنطقة من خالل، وسنواصل دعمه،"لطالما دعمنا المؤتمر السعودي إلنترنت األشياء
 السيد جواو تيكسيرا الحلول الرقميبة." كما نقدم استخدامنا المبتكر للتقنية لحل مشاكل العالم الحقيقي إلى سوق العمل،المؤتمر
لشركة العبيكان
"إن حضور مثل هذه الفعاليات والمشاركة فيها مهم جدٍا ً لعرض الجامعة السعودية اإللكترونية كنموذجٍ فريدٍ لتطبيق التحول
ً  كما يوفر المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء فرص ٍةً كبيرٍة،الرقمي في التعليم في المملكة العربية السعودية
للجامعة السعودية اإللكترونية الستكشاف المزيد من الحلول الرقمية التي يمكن أن تكون مفيدٍة ً للتنمية المستقبلية للجامعة السعودية
. الجامعة السعودية اإللكترونية، – البروفيسور إبراهيم عبد العزيز المقيل."اإللكترونية
المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء هو تجمعٍ رائع للعاملين في القطاع والعالمات التجارية مثل شركتنا للعرض
 ونتوقع أن نعرض أحدث تقنياتنا عبر. وإن منطقة الشرق األوسط هي السوق األكثر استراتيجية لشركتنا،والتبادل وخلق الوعي
 وااللتقاء، ذات البطارياتA3C  المزودة بتقنية الذكاء االصطناعي وكاميراWi6C وX3C  بما في ذلك كاميرات،هذه الفعالية
EZVIZ ، السيد ألبرت هاو- “.بالشركاء والعمالء الحاليين وجذب شركاءٍ وعمالء جدد
 نتوقع يسلط، مشاركٍ وشركة200 "بحكم أن معرض إنترنت األشياء هو أحد أكبر المعارض التقنية في العالم وبمشاركة أكثر من
Bcare ،" – السيد محمد البشر.الضوء على أحدث ما توصلت إليه التقنيات الجديدة
الً تجمع كل المتحدثين الرئيسيين في قطاع التقنية في المملكة
ٍ  وأعتقد أن هذه مبادرةٍ رائعةٍ فع،"إننا سعداءٍ بالمساهمة في هذا الحدث
، – سامي الشويرخ."  ونتطلع إلى التواصل مع قادة التقنية والحالمين لبناء عالقات قوية.العربية السعودية في مكانٍ واحد
فورتينت

 وتقديم قطاع األعمال إلى،"إن المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء هو مكانٍ مهم لمشاركة قصص نجاحنا
 ماشينز توك، المهندس محمد آل خشيل- ."الحلول األمثل التي يحتاجونها لتنمية أعمالهم
من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء المزيد من المشاركة من كل من المؤسسات2020 "نتوقع أن تشهد نسخة
BTC، – بهجت مصطفى."واألفراد لمعرفة الطريقة التي يمكن إلنترنت األشياء مساعدة أعمالهم بها واحتياجاتهم اليومية
"سيكون لدينا في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي إلنترنت األشياء فرصةٍ إلظهار الطريقة التي يمكننا المساهمة بها في إدارة
 أوديسي، كريستوس أونوفريو- "2030  وضمن إطار رؤية السعودية،مخاطر األمن السيبراني للمنظمات في المملكة
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SPONSORS & PARTNERS

الرعاة والشركاء
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الشركاء اإلعالميون
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MEDIA PARTNERS

THANK YOU!

!شكرا ً لكم

For Exhibition enquiries contact
Eng. Fahad Algarni
Managing Director
Mobile: +966 55 800 4111
Email: fahad.garni@saudiiot.com

لالستفسارات عن المعرض تواصلوا مع
المهندس فهد القرني
المدير التنفيذي

For Conference enquiries contact
Eng. Sultan Aljohni
Conference Executive Director
Mobile: +966 55 911 1900
Email: sultanalj@saudiiot.com

لالستفسارات عن المؤتمر
المهندس سلطان الجهني
المدير التنفيذي للمؤتمر

SEE YOU IN 2021 نراكمٍفي
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