
 

 

Cityscape Egypt Business Breakfast 

18 January 2018 

Nile Ritz-Carlton Hotel, Cairo 

 

Exploring new frontiers on Egypt’s landscape 

 

08:30 Registration and Breakfast 

10:00 Cityscape Welcome Address 
Wouter Molman, Cityscape Group Director, Informa Exhibitions 

10:05 Chairman’s Welcome Remarks 
Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group, Egypt 

10:10 Keynote Speech 
H.E. Moustafa Madbouly, Minister of Housing, Utilities and Urban Communities* 

10:30 Presentation 
Upper Egypt Market Update: Demand analysis 
Ayman Sami, Head of Egypt Office, JLL 

10:50 Panel Discussion 

 Encouraging the private sector to venture outside of its comfort zone 

 Long-term plans for the sustainability of the real estate sector 

 Is developing in Upper and rural Egypt a viable proposition?  

 Will developing in areas other than Cairo require the creation of a different PPP 
model? 

Moderated by: Dr. Ahmad Shalaby, Managing Director, Tatweer Misr 
Panelists:  
Eng. Sherif Habib, Governor, Beni Suef Governorate 
Eng. Yasser Al Dessouki, Governor, Asyut Governorate 
Eng. Walid Abbas, Assistant to Minister of Housing, New Urban Communities 
Authority 
Dr. Ashraf Doweidar, CEO, ARDIC for Real Estate Development and Investment 
Eng. Darwish Hassanein, CEO, Saudi Egyptian Construction Co. (SECON) 

12:00 End of Business Breakfast and Networking 
 

 

*Invited 
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 مصر سكيب سيتي عمل إفطار

8201 يناير  18 

كارلتون النيل، القاهرة-ريتز  

 

 استكشاف آفاق جديدة على المشهد العقاري المصري

 

 

 

 08:30 التسجيل واإلفطار

 الترحيب من سيتي سكيبكلمة 
  للمعارضإنفورما ، مدير مجموعة سيتي سكيب، وتر مولمانفا

10:00 

 التعليقات االفتتاحية لرئيس الجلسة
  مجموعة مينا، الشريك المؤسس، م. فتح هللا فوزي

10:05 

الرئيسية الكلمة  
*ان والمرافق والمجتمعات العمرانيمعالي مصطفى مدبولي، وزير اإلسك  

10:10 

 عرض تقديمي
  صعيد مصر: تحليل الطلب على العقاراتمستجدات سوق 

 ل ل ج ، مدير مكتب مصر،ايمن سامي

10:30 

 حلقة نقاش

 تشجيع القطاع الخاص على مغادرة منطقته االمنة 
 لمدى للتنمية الستدامة للقطاع العقاريخطط طويلة ا 
  قابل للتطبيق؟هل التطوير العقاري في  صعيد مصر والمناطق الريفية مقترح 

  هل يتطلب التطوير في مناطق أخرى غير القاهرة إنشاء نموذج مختلف للشراكة بين القطاعين العام والخاص؟ 
 تطوير مصر، المدير التنفيذي، د. أحمد شلبيرئيس الجلسة: 

 المتحدثون:
 محافظة بني سويف، محافظ، م. شريف حبيب

 محافظة أسيوط، محافظ، م. ياسر الدسوقي
 هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، معاون وزير االسكان، وليد عباسم. 

 ارديك للتطوير واالستثمار العقاري، الرئيس التنفيذي، د. أشرف دويدار
 الشركة السعودية المصرية للتعمير ، الرئيس التنفيذي، م. درويش حسنين

10:50 

 12:00 ختام إفطار العمل، والتواصل
 

 *مدعو
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