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متحدث
سامويل هاميلتون

”ديسانتراالند“

اليوم األول

الجلسات الرئيسية

األربعاء 28
سبتمبر 2022

من 08:00 صباحاً
إلى 02:00 مساًء

متحف المستقبل،
القاعة الرئيسية 

[60 دقيقة] 09:00 صباحاً    08:00 صباحاً – 

[10 دقائق] 09:10 صباحاً    09:00 صباحاً – 

يتحدث المشاركون في هذه الجلسة عن الفرص االقتصادية الواعدة لقطاع الميتافيرس، 
حيث بلغ حجم السوق العالمي للويب 3.0 أكثر من 3 مليارات دوالر، ومن المتوقع أن يصل 

إلى 80 مليار دوالر بحلول العام 2030. وسيتم تسليط الضوء على أبرز الفرص المتاحة في 
دولة اإلمارات لتوظيف هذا النمو وتعزيز جهودها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً لتطبيقات 

الميتافيرس.

التسجــــــــــيل

[10 دقائق] 11:20 صباحاً    11:10 صباحاً – 

استـــــــــراحة

كلمة رئيسية

ما بين العالم
الحقيقي واالفتراضي

[35 دقيقة] 09:50 صباحاً    09:15 صباحاً – 

جلسة حوارية

الميتافيرس واالقتصاد:
فرص واعدة لتطبيقات الميتافيرس

المتحدث
سعادة خلفان جمعة بلهول

الرئيس التنفيذي
لمؤسسة دبي للمستقبل

متحدث
بشار كيالني

العضو المنتدب
"أكسنتشر"

متحدث
معالي عبد الله بن طوق المري

وزير االقتصاد في دولة اإلمارات

متحدث
مارك زالسكي

الشريك والعضو المنتدب
"بي سي جي ديجيتال فينتشرز"

مدير الجلسة
كارل طليس

المؤسس والرئيس التنفيذي
"آي أدفايزري"

تبحث هذه الجلسة مستقبل قطاع العقارات االفتراضية، وفرص إشراك عمالء جدد، 
وأنواع األنشطة التي من المتوقع أن تكون متاحة في هذا العالم. 

[40 دقيقة] 11:10 صباحاً    10:30 صباحاً – 

جلسة حوارية

فرص الميتافيرس
في مجال العقارات االفتراضية

متحدث
علي سجواني

"داماك العقارية"

متحدث
جو أبي عقل

ماجد الفطيم

المتحدث
سلطان أحمد بن سليم

رئيس مجلس اإلدارة
والرئيس التنفيذي

مجموعة موانئ دبي العالمية

متحدث
غاي بارسوناج

"بي دبليو سي"

مدير الجلسة
سارة فوريستر

صحيفة "ذا ناشيونال" 

تتناول هذه الجلسة دور الميتافيرس في تغيير حياتنا اليومية، وما الفرص التي سيقدمها 
للحكومات والشركات والمجتمعات، وكيف يمكن تعزيز الجاهزية الغتنام هذه الفرص، إضافة 

إلى فرص الشركات الضخمة لالستفادة من الميتافيرس في المستقبل في الوقت الذي 
نشهد فيه تحوالت كبيرة في العالم الرقمي والواقع االفتراضي.

[30 دقيقة] 10:25 صباحاً    09:55 صباحاً – 

كلمة رئيسية

مستقبل عالم الميتافيرس

المتحدث
إيهاب فوده

"مايكروسوفت"

استــــــــــراحة الغــــــــــداء

جلسة حواريةكلمة رئيسية

مدير الجلسة
براندي سكوت

شبكة اإلذاعة العربية

يتناول المشاركون في هذه الجلسة سبل توفير منظومة متكاملة لتوظيف إمكانات 
الميتافيرس وتطوير المنصات والتطبيقات والتقنيات، وتنويع مجاالت الميتافيرس 

وتعزيزها، إضافة إلى مناقشة وجهات نظر جديدة وإيجاد حلول مبتكرة للمعامالت المالية 
والتجارية.

[40 دقيقة] 12:15 مساًء    11:35 صباحاً – 

جلسة حوارية

كيف ندعم األفراد والمؤسسات
لالستفادة من الميتافيرس؟

متحدث
مروان الزرعوني

دبي الرقمية

متحدث
كاثي لي

المنتدى االقتصادي العالمي

متحدث
بلسم دنهش
"إف.تي.إكس"

متحدث عن بعد
آن جريبلن

"أكسنتشر"

متحدث
جيمس هيرستون

"ميتا"

مدير الجلسة
لورا باكويل

"يورونيوز"

يستعرض معالي عمر سلطان العلماء خالل هذه الجلسة أبرز أهداف ومخرجات "استراتيجية 
دبي للميتافيرس" التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بهدف 

تعزيز ريادة دبي لتكون مركزاً عالمياً لتطوير وتوظيف مختلف التقنيات المستقبلية ويشمل 
ذلك الميتافيرس، والبلوكتشين، والرموز غير القابلة لالستبدال، باإلضافة إلى بناء أساسات 

متينة لتطوير قطاع الميتافيرس من خالل استكشاف فرص االستثمار ومجاالت التركيز
ذات األولوية.

[20 دقيقة] 12:40 مساًء    12:20 مساًء – 

كلمة رئيسية

استراتيجية دبي للميتافيرس

المتحدث
معالي عمر سلطان العلماء

رئيس مجلس إدارة غرفة دبي لالقتصاد الرقمي
ونائب رئيس اللجنة العليا لتكنولوجيا المستقبل واالقتصاد الرقمي في دبي

تتجه الشركات نحو مستقبل ال يشبه ما تأسست عليه، وقريباً ستجد كل منها أنها وصلت 
إلى مفترق طرق أمام العديد من العوالم المادية أو االفتراضية الجديدة أو حتى عوالم تقديم 
الخدمات في بيئات أنشأتها جهات أخرى.  ال بد أن تتحمل الشركات الرائدة مسؤولية تطوير 

بيئة ميتافيرس جديرة بالثقة وذلك بوضع المعايير الالزمة لذلك. تسعى هذه الجلسة إلى 
تقديم إجابة عن هذا السؤال المحوري: كيف نؤسس ميتافيرس جدير تماماً بثقة األفراد 

والمجتمعات؟ 

كلمة رئيسية (واقعية وافتراضية)

كيف ننشئ ميتافيرس نثق به؟

متحدث
أسماء شباب

"أكسنتشر"

[15 دقيقة] 01:00 مساًء    12:45 مساًء – 

سيقوم المتحدث في هذه الجلسة بتناول أبرز الحلول الذكية والجديدة مثل الواقع المعزز 
وغيرها من أدوات تكنولوجية في إحداث ثورة جديدة لدى قطاعات متعددة للوصول إلى 

أقصى درجات الكفاءة واإلنتاجية مثل القطاع الصحي والصناعي. 

كلمة رئيسية 

النقلة النوعية غير االعتيادية للواقع المعزز

المتحدث
جايد ميسكل
"ماجيك ليب"

[15 دقيقة] 01:20 مساًء    01:05 مساًء – 

عاش العالم خالل العامين الماضيين اضطرابات شديدة في توفر اإلمدادات العالمية 
وانتظام سالسل توريدها وعملياتها اللوجستية نتيجة جائحة كوفيد-19 والتوترات 

الجيوسياسية األخيرة. وكشف لنا هذا بوضوح أكبر نقاط ضعف القطاع ومشكالته البنيوية 
القديمة التي تحتاج إلى معالجة جذرية عاجلة، وحّث ذلك الشركات والحكومات إلى تبني 

التقنيات المبتكرة التي تتغلب على هذه التحديات، وتعزز مرونة سالسل التوريد واستدامتها. 
تتعمق هذه الجلسة في الدور المتوقع لتقنية الميتافيرس في تحقيق تلك التطلعات.

[10 دقائق] 11:30 صباحاً    11:20 صباحاً – 

دردشة

كيف ينشط الميتافيرس حركة التجارة
وسلسلة التوريد العالمية

دردشة



اليوم األول

الجلسات الجانبية

األربعاء 28
سبتمبر 2022

من 02:00 مساًء
إلى 07:00 مساًء

منطقة 2071،
بوليفارد أبراج اإلمارات

دعوة خاصةمتاحة للمشاركين في الملتقى

DFA Auditorium

فهم عالم الميتافيرس وما بعده

جلسة جانبية 5

02:00 مساًء – 06:30 مساًء

Government Accelerators

ابتكار حوكمة العالم االفتراضي

02:00 مساًء – 05:00 مساًء

DFA Training Room

مناقشة أفضل سبل استخدام
الميتافيرس لخدمة البشرية

02:00 مساًء – 03:30 مساًء

Coders HQ

كيف نصنع أفضل
عالم افتراضي لإلنسان؟

02:00 مساًء – 04:00 مساًء

Coders HQ

كيف نتقدم سريعاً من
الويب 2.0 إلى الميتافيرس

04:00 مساًء – 05:30 مساًء

جلسة جانبية 1

جلسة جانبية 4

تقام جلسات أخرى في مقر وزارة الالمستحيل ومركز الشباب
في منطقة 2071، بوليفارد أبراج اإلمارات.

جلسات أخرى

جلسة جانبية 2

Ministry of Possibilities

الميتافيرس وقطاع الطيران

02:00 مساًء – 04:00 مساًء

جلسة جانبية 3

جلسة جانبية 6

DFA Training Room

تجارب تفاعلية في
الويب 3.0 والميتافيرس

04:00 مساًء – 06:30 مساًء

جلسة جانبية 7



كلمة رئيسية (افتراضية)

[30 دقيقة] 09:00 صباحاً    08:30 صباحاً – 

[10 دقيقة] 09:10 صباحاً    09:00 صباحاً – 

يستعرض سعادة غابرييل عابد في كلمته أهمية إدراك الحكومات لإلمكانات 
الحقيقية لعالم الميتافيرس من أجل توفير أفضل الخدمات والقدرة على التكّيف 

مع هذا العالم المتغّير.

هذه الجلسة تتناول جهود شركة "ميتا" لتطوير التقنيات واألدوات المستقبلية واسعة 
النطاق التي تدعم الخبرات التقنية في مختلف المجاالت في عالم الميتافيرس.

التسجــــــــــيل

[10 دقائق] 10:25 صباحاً    10:15 صباحاً – 

استـــــــــراحة

كلمة رئيسية

رؤية شركة ميتا لعالم الميتافيرس

[10 دقائق] 09:25 صباحاً    09:15 صباحاً – 

كلمة رئيسية

مستقبل األمم في عالم الميتافيرس

المتحدث
زياد طرابلسي

"ميتا"

المتحدث
سعادة غابرييل عابد

سفير بربادوس لدى دولة
اإلمارات العربية المتحدة

تستعرض سارة باكستون في كلمتها خطط شركة "غاال غيمز" المتخصصة في مجال 
األلعاب اإللكترونية وألعاب البلوكتشين. وتتحدث عن الفرص التي يتيحها عالم الميتافيرس 
للشركة ومنظومتها، وكيف يمكن تطوير ألعاب الويب 2.0، باإلضافة إلى أهم التحديات التي 

قد يحملها مستقبل األلعاب اإللكترونية والميتافيرس.

المتحدث
سارة باكستون

"غاال غيمز"

يناقش المشاركون في هذه الجلسة تحوالت الدور المستقبلي للمؤسسات الحكومية 
والخاصة في تنظيم العوالم االفتراضية، بهدف تحديد البيئات األكثر إنتاجية والتي تتيح 

ازدهار منصات الميتافيرس والويب 3.0 والمشاركين فيها، وتسليط الضوء على التغيرات 
الرئيسية الناتجة عن اعتماد التقنيات الجديدة في القطاعات المالية واالقتصادية 

واالستثمارية وإقرار األنظمة وصناعة السياسات.

[45 دقيقة] 10:15 صباحاً    09:30 صباحاً – 

جلسة حوارية

دور الحكومات في العالم االفتراضي

متحدث
كريستيان كونز

مركز دبي المالي العالمي

متحدث
كيث جوردان
"ماستركارد"

متحدث
ألكسندر شحادة

"بينانس"

متحدث
فينيت شاه

سلطة دبي لتنظيم
األصول االفتراضّية

مدير الجلسة
مينا العريبي
رئيسة تحرير

صحيفة "ذا ناشيونال"

تتناول هذه الجلسة مستقبل األلعاب اإللكترونية انطالقاً من الوقت الراهن إلى 
المستقبل، حيث ستتخطى األلعاب اإللكترونية مرحلة تصميم األلعاب المسلية على 

تطبيقات ال مركزية، مما سيتيح الفرصة أمام جميع المستخدمين لخوض تجاربهم 
الشخصية الفريدة من خالل األصول االفتراضية، وتداول العمالت المشفرة وغيرها، 

وذلك ضمن بيئاتهم االفتراضية الخاصة.

المتحدث
سيباستيان بورجيه

الشريك المؤسس
"ساند بوكس"

استــــــــــراحة الغــــــــــداء

[30 دقيقة] 12:05 مساًء    11:35 صباحاً – 

يستعرض المشاركون في هذه الجلسة أهم القطاعات التي شهدت تحوالت نوعية بفضل 
تطبيقات الميتافيرس حتى اآلن، إال أن الفرص التي تتيحها أصبحت واضحة وواعدة، فقد 
تقدمت العديد من الجهات فعالً في مجاالت الرموز غير القابلة لالستبدال، وعيش تجارب 

تفاعلية شاملة وصناعة نماذج عمل جديدة.

[45 دقيقة] 11:30 صباحاً    10:45 صباحاً – 

جلسة حوارية

أهم القطاعات التي شهدت تحوالت
نوعية بفضل تطبيقات الميتافيرس

متحدث
ديفيد كالرك جوزيف

"بيكسي لينكس"

متحدث
يوسف باهدير

منصة "جوآرت"

متحدث
برادفورد بيرد

"ذا فابريكانت"

متحدث
فيشال غوندال

المؤسس والرئيس التنفيذي 
"غوكي"

مدير الجلسة
جين ويذرسبون

"يورونيوز"

تسّلط هذه الجلسة الضوء على مبادرات ومشروعات من شباب إماراتيين ضمن عالم 
الميتافيرس والويب 3.0، وتركز على نوع الخبرات والتجارب التي يقدمونها في هذا المجال، 

باإلضافة إلى الدوافع الكامنة وراء إنجازاتهم.

جلسة حوارية

عالم الميتافيرس في دولة اإلمارات

متحدث
عبد الرحمن محمد

"ميتاكون غلوبال"

متحدث
أمين الزرعوني

"بيدو"

متحدث
هيا الغصين

"إفولف نتورك كلوب"

متحدث
عبد الله محمد الظاهري

"تشينتك البس"

مدير الجلسة
أليكس جوباي

صحيفة "ذا ناشيونال"

اليوم الثاني

الجلسات الرئيسية

الخميس 29
سبتمبر 2022

من 08:30 صباحاً
إلى 02:00 مساًء

متحف المستقبل،
القاعة الرئيسية 

جلسة حواريةكلمة رئيسية

تهدف هذه الجلسة إلى مناقشة دور الميتافيرس واأللعاب اإللكترونية في تغيير حياتنا 
اليومية وصلتنا بالعالم الرقمي، وكيف سيكون المحتوى الرقمي في المستقبل. كما 

ستبحث الجلسة سبل التعاون بين القطاعات المختلفة لالستفادة من التطور المتواصل 
لتقنيات الواقع االفتراضي والواقع المعزز.

[50 دقيقة] 01:00 مساًء    12:10 مساًء – 

تأثير تقنيات الميتافيرس
على األلعاب اإللكترونية

متحدث
أحمد تحيمر

منصة "جيميفاي"
"بي إن بي تشاين"

مدير الجلسة
توم أوركارت

شبكة اإلذاعة العربية

تستعرض هذه الجلسة خطط شركة طيران اإلمارات الطموحة التي تهدف من خاللها إلى 
منح عمالئها تجربة عالم الميتافيرس والويب 3.0، حيث تعمل شركات الطيران على ترسيخ 
حضورها في عالم الميتافيرس، سواء من خالل إطالق رموز غير قابلة لالستبدال، أو توفير 

تجارب جديدة، أو قياس مستويات رضا العمالء. 

[15 دقيقة] 10:40 صباحاً    10:25 صباحاً – 

دردشة

فرص الميتافيرس في قطاع الطيران

مدير الجلسة
مصطفى الراوي

صحيفة "ذا ناشيونال"

المتحدث
عادل الرضا

الرئيس التنفيذي للعمليات
طيران اإلمارات

دردشة

دردشة

كلمة رئيسية (افتراضية)

يسلط سانديب نايلوال في هذه الجلسة الضوء على جهود شركة "بوليغون" لبناء الركيزة 
األساسية لتقنيات الميتافيرس والويب 3.0، وتمكين مؤسسي الشركات وشركات التقنية 

من بناء التجارب والمعامالت والتفاعالت على الويب 3.0، وفي عالم الميتافيرس.

[10 دقائق] 01:15 مساًء    01:05 مساًء – 

كلمة رئيسية

بناء الركيزة األساسية لتقنيات
الميتافيرس والويب 3.0 

المتحدث
سانديب نايلوال

الشريك المؤسس
"بوليغون"

متحدث
كاثرين تشو

بنك "إتش إس بي سي"
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اليوم الثاني

الجلسات الجانبية

الخميس 29
سبتمبر 2022

من 02:00 مساًء
إلى 08:00 مساًء

DFA Auditorium

التعّمق في الميتافيرس والويب 3.0

02:00 مساًء – 08:00 مساًء

جلسة جانبية 4

Coders HQ

ويب 2.0: وادي السيلكون
ويب 3.0: واحة العمالت الرقمية 

05:30 مساًء – 06:30 مساًء

جلسة جانبية 7

Coders HQ

رأس المال االستثماري
لعالم الميتافيرس

04:00 مساًء – 05:00 مساًء

جلسة جانبية 5

Coders HQ

مستقبل المنتجات االفتراضية
02:00 مساًء – 03:50 مساًء

جلسة جانبية 1

DFA Training Room

كيف تقود مجاالت التسوق 
واأللعاب والبنوك عالم الميتافيرس

02:00 مساًء – 04:00 مساًء

جلسة جانبية 2

Government Accelerators

التجربة التعليمية الشاملة
في عالم الميتافيرس

02:00 مساًء – 05:00 مساًء

جلسة جانبية 3

تقام جلسات أخرى في مقر وزارة الالمستحيل ومركز الشباب
في منطقة 2071، بوليفارد أبراج اإلمارات.

جلسات أخرى

منطقة 2071،
بوليفارد أبراج اإلمارات

دعوة خاصةمتاحة للمشاركين في الملتقى

DFA Training Room

خلق تجارب جديدة لتحويل
العالم االفتراضي إلى عالم واقعي

04:00 مساًء – 05:30 مساًء

جلسة جانبية 6


