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The Kingdom’s largest digital gathering is back for its 8 th edition on December 10-11 and
has moved to a new venue, the Riyadh International Convention and Exhibition Center.
ديسمبر وهذه المرة سينظم/األول
ّ  من كانون11 والـ10التج ّمع الرقمي األكبر في المملكة يعود إليكم بنسخته الثامنة بتاريخ الـ
. أال وهو مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض،في مكان جديد

For the second consecutive year, Arabnet will feature two events under one roof: Arabnet
Riyadh for 2,000+ corporate executives and senior government leaders, and Inspire
Saudi for 4,000+ entrepreneurs, youth and students.
 عرب نت الرياض ألكثر من ألفي مدير شركة ومسؤول: ستنظم عرب نت حدثين في المكان ذاته،وللسنة الثانية على التوالي
. آالف رائد أعمال وشاب وطالب4 حكومي رئيسي وإنسباير السعودية ألكثر من

The conference will bring together 250+ experts and speakers from around the world,
with full tracks of programming covering a range of topics: Inspire Saudi forstartups and

investors, Ad/Edgefor digital media and advertising, Finversefor digital banking and
fintech, Digital Policy Forum for senior government leaders, CIO Forum for CIOs, CTOs
and senior IT decision makers, and Investor Summit for Investors.
خبيرا ومتحدثًا من كافة أنحاء العالم مع برنامج متكامل يتضمن مسارات متعددة
250 ويستضيف هذا المؤتمر أكثر من
ً
، لإلعالم واإلعالن الرقميAd/Edge ، منشآت للشركات الناشئة السعودية للشركات الناشئة والمستثمرين:المواضيع
 للمسؤولين الحكوميينDigital Policy Forum و، للخدمات المصرفية الرقمية وشركات التكنولوجيا الرقميةFinverse
 لمدراء المعلومات وتقنية المعلومات وصنّاع القرار في مجال تقنية المعلوماتCIO Forumالرئيسيين ومدراء المعلومات و
. للمستثمرينInvestor Summitالرئيسيين و

The event will also bring together 300+ exhibiting startups in the largest tech
entrepreneurship showcase to take place in the Kingdom and the region, alongside more
than 150 investors representing more than $1B in capital.

 شركة ناشئة مشاركة في أكبر معرض لريادة األعمال في مجال التكنولوجيا في المملكة300 كما يجمع الحدث أكثر من
. مستثمر تتجاوز قيمة رأس مالهم اإلجمالية المليار دوالر أميركي150 والمنطقة إلى جانب أكثر من

This year’s program is also decked out with various initiatives and activations bringing
together inspirational and successful leaders and entrepreneurs through: The Academy,
Women Mentoring Women, Investor Lounge, Sawalif Riyadiya, Future Zones & Stage,
Tech + Art, Global Delegations, Innovation Avenue, Instashop, University Roadshow, and
Arabnet’s long-running competitions: Ideathon and Startup Battle.

وسيتضمن برنامج السنة مجموعة كبيرة من المبادرات والنشاطات التي ستجمع مسؤولين ورواد أعمال ناجحين وملهمين من
خالل ،Investor Lounge ،Women Mentoring Women ،The Academy :سوالف رياضيةFuture ،
University ،Instashop ،Innovation Avenue ،Global Delegations ،Tech+Art ،Stage & Zones
 ،Roadshowإلى جانب مسابقات عرب نت االعتيادية :ماراثون األفكار وتحدي الشركات الناشئة.
During the Startup Battle, entrepreneurs will present their startups in front of investors,
incubators, media and digital professionals. The top 3 startups will get to compete against
the best in the region at the Startup Championship. Apply before October 31st for a
!chance to battle it out
خالل تحدي الشركات الناشئة ،سيقوم رواد األعمال بعرض أعمال شركاتهم الناشئة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات
األعمال واإلعالميين والمتخصصين في المجال الرقمي .وستتاح للشركات الناشئة الثالث األولى فرصة منافسة أفضل الشركات
األول/أكتوبر لخوض غمار هذه
الناشئة في المنطقة في بطولة الشركات الناشئة .تقدموا بطلب المشاركة قبل الـ 31من تشرين ّ
المنافسة!

Ideathon is the go-to destination for your brilliant ideas. The best regional entrepreneurs
will get to showcase their great ideas in front of an enthusiastic crowd of investors,
incubators, and media and digital professionals for a chance to win a $5K
prize. Submit your idea before October 31st for a chance to pitch on stage at Arabnet
Riyadh.
مارثون األفكار هو الحدث المناسب لعرض أفكاركم المذهلة .وفيه سيتاح ألفضل رواد األعمال في المنطقة فرصة عرض
أفكارهم العظيمة أمام مجموعة من المستثمرين وحاضنات األعمال واإلعالميين والمتخصصين في المجال الرقمي لمحاولة
األول/أكتوبر للحصول على فرصة عرضها على
الفوز بجائزة قيمتها  5آالف دوالر .قدموا أفكاركم قبل الـ 31من تشرين ّ
منصة عرب نت الرياض.

!Find out more about Arabnet Riyadh and register to attend
لالطالع على المزيد من المعلومات بشأن عرب نت الرياض وتسجيل الحضور الرجاء زيارة موقعنا اإللكتروني.

