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جدول المؤتمر
األحد  ١ديسمبر
١٦:٣٠ – ١٤:٣٠
قاعة السينما المنارة

الجلسة االفتتاحية

١٥:٠٠ – ١٤:٣٠

توقيع االتفاقيات

١٥:١٠ – ١٥:٠٠

اطالقIBM z15
م .وائل عبدوش – رئيس شركة أي بي إم مصر
السيد  /كريستوفر بايرنز  Associate Offering Managerشركة أي بي إم

١٥:١٥ – ١٥:١٠

كلمة ترحيب – م .عادل حامد – الرئيس التنفيذي – الشركة المصرية لالتصاالت

١٦:٣٠ – ١٥:١٥

جلسة حوارية :التحول الرقمي في افريقيا باستخدام الذكاء االصطناعي
يدير الجلسة :السيد  /أسامة كمال – رئيس شركة تريدفيرز انترناشيونال
المتحدثون:
•
•
•
•
•
•
•

معالي السيد  /السينا كونيه – مدير عام مؤسسة Smart Africa

معالي الدكتور  /حمدون توريه – أمين عام االتحاد الدولي لالتصاالت
د .جولستان رضوان – مستشار وزير االتصاالت ،تكنولوجيا المعلومات للذكاء االصطناعي
معالي السيد  /كريس جيبسون – رئيس منظمة فيرست لألمن السيبراني
السيدة  /باستورا فاليرو – نائب رئيس شركة سيسكو للسياسات العامة والحكومة للشرق اآلوسط
وشمال افريقيا وروسيا
م .محمد أمين – النائب األول لرئيس شركة ديل للشدق اآلوسط وإفريقيا وروسيا وتركيا
م .أحمد مكي – رئيس شركة فايبر مصر
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افتتاح مؤتمر المدفوعات والشمول المالي الرقمي PAFIX

اإلثنين  ٢ديسمبر
قاعة السينما المنارة
تسجيل
الكلمات الرئيسية:

١١:٠٠ – ١٠:٣٠
١١:٢٠ – ١١:٠٠
•
•

١١:٣٠ – ١١:٢٠

السيد  /أيمن حسين – وكيل محافظ البنك المركزي – قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات
معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – د .عمرو طلعت

كلمات الرعاة:
•
•

١٢:٣٠ – ١١:٣٠

السيد  /إبراهيم سرحان – رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية – إي فاينانس
السيد  /مجدي حسن – مدير عام شركة ماستر كارد مصر وباكستان

جلسة حوارية :دور الحكومة في التحول نحو استخدام أقل للنقد
يدير الجلسة :السيد  /إبراهيم سرحان – رئيس شركة تشغيل المنشآت المالية – إي فاينانس
•
•
•
•
•

١٣:٣٠ – ١٢:٣٠

المتحدثون:
معالي وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري – د .هالة السعيد
معالي وزيرة التضامن – غادة والي
معالي وزير المالية – د .محمد معيط
معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – د .عمرو طلعت
السيد  /أيمن حسين – وكيل محافظ البنك المركزي – قطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات

جلسة حوارية :محفزات السوق لتحقيق الشمول المالي
يدير الجلسة:
•
•
•
•
•
•

المتحدثون:
السيد  /طارق فايد – رئيس بنك القاهرة
السيد  /عاكف المغربي – نائب رئيس بنك مصر
السيد  /باسل الحيني – رئيس الشركة القابضة للتأمين
السيد  /يحيى آبو الفتوح – نائب رئيس البنك اآلهلي المصري
السيد  /محمد عاصم – مدير شركة ماستر كارد – مصر
السيد  /باسل مبارك – مدير عام شركة أوراكل – مصر
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اطالق المنظومة "تبادل"

١٥:٠٠ – ١٤:٠٠

اطالق تطبيق "شارك"
تكريم الفائزين في مسابقة "شاركنا ابداعك"
•
•

المتحدثون:
معالي وزيرة التخطيط والمتابعة واإلصالح اإلداري – د .هالة السعيد
معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – د .عمرو طلعت

افتتاح مؤتمر النقل

TransMEA

اإلثنين  ٢ديسمبر
قاعة  ٢١٩المنارة
١٣:٠٠ – ١٢:٣٠
١٤:٠٠ – ١٣:٠٠

تسجيل
مستقبل صناعة النقل حتى عام ٢٠٣٠
حوار مع معالي وزير النقل – الفريق كامل الوزير
يجري الحوار السيد  /أسامة كمال

١٤:١٥ – ١٤:٠٠
١٥:١٥ – ١٤:١٥

استراحة
التحول في صناعة السكك الحديدية باستخدام التقنيات الرقمية
يدير الجلسة :اللواء  /أشرف رسالن – رئيس هيئة السكة الحديد  -مصر
المتحدثون:
•
•
•
•
•

السيد  /سيرجي ستولياروف  -رئيس هيئة السكة الحديد الروسية
السيد  /محمد خليل – مدير شركة الستوم – مصر
السيد  /روفينو أورتيجا – مدير مشروعات السكك الحديدية – تاليس
السيد  /ستيفن زيونج – نائب الرئيس للحلول – وحدة النقل شركة هواوي
د .محمد الكافوري – مساعد مدير المشروع لتحالف  CREC-AVICالدولي
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افتتاح مؤتمر التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز
اإلثنين  ٢ديسمبر
قاعة السينما المنارة
١٥:٠٠ – ١٤:٣٠
١٥:٠٥ – ١٥:٠٠
١٥:٢٠ – ١٥:٠٥
١٦:٣٠ – ١٥:٢٠

تسجيل
كلمة ترحيب
السيد  /أسامة كمال – رئيس شركة تريدفيرز المنظمة للمؤتمر
الكلمة الرئيسية:
معالي وزير البترول والثروة المعدنية م .طارق المال
جلسة حوارية :التحول الرقمي في صناعة البترول والغاز
يدير الجلسة :م .محمد فؤاد  -مدير عام شركة مصر للبترول والغاز

المتحدثون:
•
•
•
•

١٦:٣٠

م .عابد عز الرجال – الرئيس التنفيذي الهيئة العامة للبترول
م .أشرف بهاء – رئيس مجلس إدارة شركة انبي
م .كريم بدوي – مدير عام شركة شلمبرجير – مصر وشرق المتوسط
م .هدى منصور – مدير عام شركة  SAPمصر

جولة بالمعرض
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اإلثنين  ٢ديسمبر
جلسة حوارية :مستقبل الحياة المتصلة ودورها في دعم التطور البشري
يدير الجلسة :د .معتز حسونة – رئيس شركة أي بالس
المتحدثون:

١٣:٠٠ – ١١:٣٠
قاعة المعرض ٣
•
•
•
•
•
•

١٥:٠٠ – ١٣:٣٠
قاعة المعرض ٣

السيد  /ماركوس ويزمان – مدير مبيعات المدن الذكية – سيسكو
السيد  /باسم إسكندر – مدير النظم الذكية وانترنت األشياء – أورنج
السيد  /هاني خالف – مدير تطوير أعمال الدن الرقمية – ديل
السيد  /أنطوان سباك – مدير استشارات حلول التطبيقات – أوراكل
السيد  /هشام مرتضى – مستشار التحول الرقمي – مايكروسوفت
السيدة  /إينا كينج – مدير الموارد البشرية لتنمية األسواق  -سيجنيفاي

جلسة حوارية :الميزة التنافسية لتقنيات التحليل الرقمي
يدير الجلسة :السيد  /خالد عبد القادر – مدير عام مايكروسوفت مصر
المتحدثون:
•
•
•
•
•

١٥:٠٠ – ١٣:٣٠
قاعة المعرض ٣

السيد  /عدلي أمين – مصمم حلول الذكاء االصطناعي والبيانات  -أي بي إم
السيد  /محمود هشام نظمي – كبير مهندسي األنظمة – ديل
السيد  /وائل خليل – كبير مستشاري مراكز البيانات والحوسبة السحابية ،أورنج
د .مصطفى أبوجمرة – الرئيس التنفيذي – ميديا ساي
السيد  /سيدات زينكيركي – كبير مديري هندسة الحلول – أوراكل

جلسة حوارية :معركة السيطرة على مجال الحوسبة السحابية
عرض توضيحي :الرحلة إلى الحوسبة السحابية
تقديم :السيد  /محمود بدوي – رئيس خدمات التكنولوجيا العالمية – أي بي إم
جلسة حوارية :يديرها السيد  /وائل عبدوش – مدير عام أي بي إم مصر
المتحدثون:
•
•
•
•
•

السيد  /محمد عبدهللا – كبير خبراء مراكز البيانات – سيسكو إفريقيا والشام
السيدة  /رانيا الروبي – كبير مديري األمن – في إم وير
السيد  /أحمد عيد – كبير مديري هندسة النظم  -ديل
السيد  /أيمن التوني – مدير النظم الهندسية للشرق األوسط وشمال إفريقيا – أوراكل
السيد  /ماركوس عريان كامل – شريك مؤسس – يو سي سوليوشنز
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جلسة حوارية :تكنولوجيا التأمين كوسيلة لدعم نجاح قطاع التآمين
رئيس الجلسة:

١٧:٣٠ – ١٦:٠٠
قاعة المعرض ١

السيد  /باسل الحيني – رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة مصر القابضة للتأمين

المتحدثون:
•
•
•

السيد  /مؤمن مختار ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة مصر للتأمين
د .أحمد عبد العزيز ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة مصر لتأمينات الحياة
السيد  /عبد الناصر طه ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي – شركة مصر إلدارة األصول
العقارية

الثالثاء  ٣ديسمبر
جلسة حوارية :تعاون هيئات التنظيم إلنجاح التكنولوجيا المالية
يدير الجلسة :د .هبة لبيب – مدير أي إي سي سي و نايل برينور
المتحدثون:

١٣:٠٠ – ١١:٣٠
قاعة المعرض ١
•
•
•
•

١٣:٠٠ – ١١:٣٠
قاعة المعرض ١

السيدة  /رشا نجم ،وكيل المحافظ المساعد لنظم الدفع – البنك المركزي المصري
السيد  /عصام بركات ،وكيل محافظ مساعد ،وحدة مكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب – البنك
المركزي المصري
السيد  /طارق إبراهيم – مستشار رئيس هيئة الرقابة المالية
السيد  /محمد إبراهيم ،القائم بأعمال نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت

جلسة حوارية :دور المؤسسات المالية غير المصرفية في الوصول للمستهدفين
يدير الجلسة :السيد  /محمد العنتبلي مدير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة – التجاري وفا
المتحدثون:
•
•
•
•
•

السيد  /شريف البحيري ،مدير قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة –– بنك مصر
السيد  /ممدوح عافية ،مدير مجموعة تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة – البنك األهلي
السيد  /عمرو أبو العزم ،رئيس مجلس إدارة شركة تمويلي للمشروعات متناهية الصغر
السيد  /فادي يزبك ،مدير مجموعة حلول األعمال – تيمينوس
السيد  /أيمن أبو الفضل .رئيس قطاع الخدمات الرقمية – اريكسون مصر والسعودية
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جلسة حوارية :المدفوعات االالكترونية في مجال المرافق والخدمات
يدير الجلسة :السيد  /محمد شوقي مدير تطوير األعمال – شركة بنوك مصر
المتحدثون:

١٥:٠٠ – ١٣:٣٠
قاعة المعرض ١
•
•
•
•
•

١٣:٣٠ – ١٢:٠٠
قاعة  - ٢١٩المنارة

د .خالد الدستاوي ،مستشار وزير الكهرباء لتكنولوجيا المعلومات
السيد  /اسالم مأمون ،الرئيس التنفيذي للعمليات – شركة إي فانانس
السيد  /أسامة عباس ،رئيس فودافون كاش – فودافون مصر
السيد  /أحمد صبري ،رئيس أورنج كاش – أورنج مصر
السيد  /فادي يزبك ،مدير مجموعة حلول األعمال – تيمينوس

جلسة حوارية :بناء الطرق وتطوير الطرق الذكية
يدير الجلسة :السيد  /أسامة كمال – رئيس شركة تريدفيرز انترناشيونال
المتحدثون:
•
•

١٦:٣٠ – ١٥:٠٠
قاعة المعرض ١

معالي وزير النقل – الفريق كامل الوزير
معالي وزير االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات – د .عمرو طلعت

التحول الرقمي في قطاع األعمال العام باستخدام ال ERP
رؤية التطوير يشرحها :معالي وزير قطاع األعمال العام هشام توفيق
جلسة حوارية:
يدير الجلسة :محمد المسعود – مستشار وزير قطاع األعمال العام للتكنولوجيا
المتحدثون:
•
•
•
•

السيد  /تامر آمين ،مدير القطاع الرقمي – برايس ووتر هاوس
السيد  /هشام علي ،رئيس قسم القطاع العام – مايكروسوفت
السيد  /أسامة القعدان – نائب رئيس شركة فايبر مصر
د .أشرف عبد الوهاب ،مدير التحول الرقمي والقطاع العام SAP -
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جلسة حوارية :الطلب المتزايد على مراكز البيانات ،إلى متى وإلى أي حد؟
يدير الجلسة :د .عبد الرحمن الصاوي – أستاذ االتصاالت – جامعة حلوان
المتحدثون:

١٣:٠٠ – ١١:٣٠
قاعة المعرض ٣
•
•
•
•
•
•

١٥:٠٠ – ١٣:٣٠
قاعة المعرض ٣

السيد  /نيك تانزي رئيس مجلس إدارة والرئيس التنفيذي –  GPXلألنظمة
السيد  /محمد عبدهللا ،رئيس قطاع مراكز البيانات – سيسكو إفريقيا والشام
السيد  /بسام زكي – نائب رئيس شركة فايبر مصر
السيد  /محمد شاهين ،مدير أمن امنجات الطاقة – شنايدر
السيد  /أحمد عبد العزيز ،كبير مصممي التكنولوجيا – ديل
السيد  /محمود بدوي – رئيس خدمات التكنولوجيا العالمية – أي بي إم

جلسة حوارية :المدن الذكية ،هل مازالت رفاهية؟
يدير الجلسة :السيد  /طارق شكري – رئيس غرفة المطورين العقاريين
المتحدثون:
•
•
•
•
•
•
•
•

١٦:١٥ – ١٥:٠٠
قاعة المعرض ٣

السيد  /محمد خليل – رئيس شركة العاصمة اإلدارية الجديدة
السيد  /عبد المطلب ممدوح – نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
السيد  /موريتز ديميل – االستشاري الفني للتطوير والبحوث – بايو توب
السيد  /ديفان ديالي ،مدير السوق اإلفريقي – سيجنيفاي
د .معتز حسونة .رئيس مجلس اإلدارة – أي بالس
السيد  /عمرو سليمان ،الرئيس التنفيذي – ماونتن فيو
السيد  /أحمد العتال – رئيس مجلس إدارة مجموعة العتال
السيد  /ادريس محمد نائب الرئيس – أكام

جلسة حوارية :الذكاء االصطناعي كمحفز لالبتكار
يدير الجلسة :د .أبو العال حسنين
المتحدثون:
•
•
•
•
•
•

السيد  /أحمد البحيري – رئيس واكاندايا
السيد  /بول مكارتن – نائب رئيس مبيعات التطبيقات في الشرق األوسط وإفريقيا – أوراكل
السيد  /مريز ديميل – االستشاري الفني للتطوير والبحوث – بايو توب
السيدة  /سها رزق ،المدير الفني الرئيسي – سيسكو شمال إفريقيا والشام
السيد  /أحمد حسان – مدير البيانات والتحليالت  -أورنج
السيد  /فادي هاني ،نائب الرئيس للشرق األوسط وإفريقيا وتركيا – افايا
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جلسة حوارية :الذكاء االصطناعي :من الشركات الناشئة للمؤسسات للحكومات
يدير الجلسة :د .أبو العال حسنين
المتحدثون:

١٧:٣٠ – ١٦:١٥
قاعة المعرض ٣
•
•
•
•
•

السيد  /عماد األزهري – نائب رئيس فودافون مصر
السيد  /أشرف روفائيل ،الرئيس التنفيذي – فيف
السيد  /إبراهيم الدفتار ،رئيس قطاع الذكاء االصطناعي والتحليالت – اريكسون
السيدة  /سها رزق ،المدير الفني الرئيسي – سيسكو شمال إفريقيا والشام
السيد  /أحمد جمال سليمان ،متخصص في البيانات والذكاء االصطناعي – مايكروسوفت

األربعاء  ٤ديسمبر
جلسة حوارية :اتجاهات التحول الرقمي للتقنيات الموازية
يدير الجلسة :السيد  /أسامة الزعبي ،المدير الفني الرئيسي – سيسكو الشرق األوسط وإفريقيا
المتحدثون:

١٣:٠٠ – ١١:٣٠
قاعة المعرض ٣
•
•
•
•
•
•

السيد  /عادل جابر األنصاري – مدير مدير قسم ما قبل المبيعات ،مصر وليبيا  -ديل
السيد  /أحمد طلعت ،كبير مهندسي النظم – في ام وير
السيد  /مايكل منير  ،مدير الخدمات الرقمية وقنوات االنترنت والتحول – أورنج
السيد  /تامر رياض ،مصمم اآلعمال لجنوب الشرق األوسط – SAP
السيد  /فؤاد زايد ،نائب الرىيس للشئون الرقمية والطاقة – شنايدر
السيد  /أحمد أشرف حسين ،استشاري األمن – كاسبرسكي

