
يف دوعي "بيل" رمتؤم ؛ةعساو ةيلود ةكراشمب
"ةديدج قافآ وحن" ناونع تحت ةيناثلا هتخسن
ةكرش 900و ثدحتم 700 نم رثكأ روضحب

100,000-plus participants anticipated as world’s most

visionary tech event gets even bigger with globe’s

leading disruptors heading to Kingdom in February

2023

DUBAI, DUBAI, UNITED ARAB

EMIRATES, January 15, 2023

/EINPresswire.com/ -- لامعأ قلطنت

ينقتلا رمتؤملا نم ةيناثلا ةخسنلا

ةمصاعلا يف "بيل" اًيملاع مخضألا

،"ةديدج قافآ وحن" ناونع تحت ضايرلا

ىلإ 6 نم ةدتمملا ةرتفلا لالخ كلذو

15 قفاوملا ،م2023 ماعل رياربف 9

زكرم يف ،ـه1444 ماعل بجر 18 ىلإ

،تارمتؤملاو ضراعملل ضايرلا ةهجاو

تالاصتالا ةرازو نم ميظنتبو

داحتالاو ،تامولعملا ةينقتو

ةجمربلاو يناربيسلا نمألل يدوعسلا

ةكراشمبو ،فلاحت ةكرشو ،زنوردلاو

،ةصاخلاو ةيموكحلا تاهجلا ىربك

ثيح ،تالاصتالاو ةينقتلا تاكرشو

عملأ نم ةعومجم ةكلمملا فيضتست

،نيرمثتسملاو نيركتبملا

نم ةمادتسملا تاينقتلاب نيمتهملاو

اذه ةخسن يتأتو ،ملاعلا ءاحنأ عيمج

ةيداصتقا ةيعون ةزفق لثمتل ماعلا

.ةيرامثتسالا تالوجلاو ،تاقفصلاو ،تاكارشلا نم ديدعلا لالخ نم ةكلمملا لخاد ةمخض

،ةلود 50 نم رثكأ نم ةثدحتمو ثدحتم 700 نم رثكأ ةيناثلا هتخسن يف "بيل" رمتؤم مضيو

فيزوجك يمقرلا لوحتلاو يعانطصالا ءاكذلاو ةينقتلا يف ةيملاعلا تاهجلا مهأ نولثمي

ايفوصو ،نابيهذلا نمحرلادبعو ،تنانيروم يريلافو ،يشراديرب مايتاس .دو ،يلدارب

نيثدحتملا نم ةبخنو يماوسامار فيجارو ،ورادا اسودإو ،نوسنوج يغيبو  ،دنولفارج

 .نيثدحتملا يلامجإ نم %35 نم رثكأ تاديسلا ةكراشم زواجتت ثيح ،نيرخآلا نيزيمملا

يآو ،يواوهو ،STCو ،نوسكيرأ اهنم ،ةيلحمو ةيملاع ةكرش 900 نم رثكأ رمتؤملا يف كراشيسو

نوزامأو ،دوالك لقوقو ،ملعو ،تياسو ،وكمارأو ،باسو ،موينو ،بيلوينو ،يليابومو ،مإ يب

لاجم يف ىرخأ تاكرشو ،دوالك اباب يلعو ،لكاروأو ،وكسيسو ،تفوسوركيامو ،ليدو ،

.ةيلحمو ةيملاع ةئشان ةينقت ةكرش 400 نم رثكأ ىلإ ةفاضإلاب ،ةينقتلا

http://www.einpresswire.com


Billionaire investors, technocrats, tech integrators,

and sporting royalty from 50 countries among stellar

700-plus talent line-up

Faisal Al Khamisi, Chairman of the SAFCSP

ةيناثلا هتخسن يف "بيل" لوانتيو

داصتقالاك عيضاوملا نم ديدعلا

،ةيلاملا تاينقتلاو ،يراكتبالا

،ةيحصلا تاينقتلاو ،ةيكذلا ندملاو

،ةعبارلا ةيعانصلا ةروثلاو

ةراجتلاو ،ةفيظنلا ةينقتلاو

نم ديدعلا بناج ىلإ ،ةئزجتلاب

ةقاطلا لبقتسمك ىرخألا عيضاوملا

.ةيميلعتلا تاينقتلاو

تاصنم ةعبس ىلع رمتؤملا يوتحيو

ةيسيئر ةملك 400 نم رثكأ اهيف ماقي

ةصنملا :يهو ،ةيراوح ةسلجو

تاسلجلل تاصنم عبرأو ،ةيسيئرلا

اًلك يف نيعوضوم حرط متي ةصصختملا

يتلا نيرمثتسملا ةصنمو ،اهنم

ةمخض ةيرامثتسا تاقفص دهشتس

ىلع ةينقتلا تاهجلا ىربك دجاوتب

"تسيف بيد" ةصنمو ،ملاعلا ىوتسم

نم عباسلا يف اهلامعأ قلطنتس يتلا

،"لايخلا نم دعبأ" ناونع تحت رياربف

تاردابم ىلع ءوضلا طلستس ثيح

ثدحأو ،يعانطصالا ءاكذلا

نم ديدعلا يف تاراكتبالا

تاراسم ةصنملا مضتسو ،تاعاطقلا

،سريفاتيملا ملاع :يهو ةيسيئر

نيكمتو ،ةيئاضفلا ةينقتلاو ،NFTو

ةصنم لثمت ثيح ،ةينقتلا يف ةأرملا

ةينقتل اًيسيئر اًناكم "تسيف بيد"

نم ةبخن روضحب ،يعانطصالا ءاكذلا

رييغتلا عاّنُصو ،تانايبلا ءاملع

تاكرشلا نم ديدعلاو ،ةينقتلاو

لامعألا لاجرو ،ةئشانلاو ىربكلا

ةمهم ةفاضإ كلذب لكشتل ،نيركتبملا

يف قلعتي اميف ًةصاخ "بيل" رمتؤمل

.يعانطصالا ءاكذلا

هتخسن يف "بيل" رمتؤم مهاسيو

،ةئشانلا تاكرشلا معدل ةيناثلا

غلبم ىدعتت زئاوجب ةئشان ةكرش 90 اهيف سفانتت يتلا "لويف تكور" ةقباسم لالخ نم كلذو

500 نم رثكأ روضح لالخ نم ةئشانلا تاكرشلا نم ديدعلل همعد "بيل" مدقيو ،رالود نويلملا

.ةئشانلا تاكرشلا باحصأ ةدعاسمل رمثتسم



Michael Champion, Regional EVP, MEA at Informa

Markets

SAUDI ARABIA TO TAKE LATEST GIANT LEAP INTO

NEW WORLD ECONOMIES WITH MULTI-SECTOR

FUTURE TECHNOLOGY EVENT AND AI-FOCUSED

DEEPFEST

لالخ نم هتيمهأ "بيل" دمتسيو

اهرودو ةينقتلا لبقتسمب همامتها

لولحلا داجيإو ،لاّعفلا

تايدحتلا مهأل ةدئارلا ةيراكتبالا

رمتؤملا يتأيو ،عاطقلا هجاوت يتلا

يعولا عفرل ةيناثلا هتخسن يف

ةكلمملا ةناكم ززعي امب ينقتلا

ةينقتلل اًيسيئر اًزكرم اهفصوب

ةداق ءاقتلال ةطقنو راكتبالاو

لماعك "بيل" زربي ثيح ،ينقتلا ركفلا

،ةينقتلا تاكرشلل بذج

يف اًمهم اًبعالو ،تارامثتسالاو

اًيلحم يمقرلا لوحتلا ةيلمع

.اًيملاعو

بيل رمتؤم نأ ىلإ ةراشإلا ردجت

اهفصوب ةكلمملا ةناكم ززعي ينقتلا

راكتبالاو ةينقتلل اًيسيئر اًزكرم

،ينقتلا ركفلا ةداق ءاقتلال ةطقنو

تاكرشلل بذج لماعك "بيل" زربي ثيح

اًبعالو ،تارامثتسالاو ،ةينقتلا

يمقرلا لوحتلا ةيلمع يف اًمهم

رمتؤملا حيتيو .اًيملاعو اًيلحم

هعقوم قيرط نع نآلا نم ليجستلا

هتاونقو تنرتنإلا ىلع يمسرلا

لصاوتلا لئاسو يف ةيمسرلا

.يعامتجالا

Pragati Malik

MCS Action FZ LLC
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