DAY ONE I SUNDAY 24 MARCH 2019
ENERGISING THE MARKET AND RE-INSTATING CONFIDENCE
STRATEGIC INDUSTRY OVERVIEW

PLENARY SESSIONS | NILE PLAZA BALLROOM

*Simultaneous translation available in English and Arabic for all plenary sessions

08:00

Registration and Morning Refreshments

#CityscapeEgypt

09:00

Conference Inaugural Remarks
Chris Speller, Cityscape Group Director, Informa Exhibitions
Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group, Chairman, Cityscape Egypt Conference

09:10

Strategic Vision Towards Achieving A Mature Real Estate Market
Dr. Assem El Gazzar, Minister, Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities

09:40

Networking Break and Media Interviews

10:00

Opportunity Zones – Urban Logistics: How Cairo’s Bad Traffic is the Way to the Future
Ian Albert, Regional Director & Head of Research & Advisory – MENA, Colliers International
Re-booting the System; Key Steps to Invigorate the Market and Attract Investors
• What are the current internal and external challenges facing the real estate market?
• How can property developers, financiers, and government work together towards satisfying growing market demand?
• How are external economic conditions affecting the local market?

10:20

11:00

Moderator: Nabil Amasha, COO, Emaar Misr
Hisham Talaat Mostafa, CEO, Talaat Mostafa Group
Tarek Hegazy, Partner, LimeVest Partners
Amr ElKady, CEO, City Edge Developments
Mohamed Abu Basha, Vice President, Research, Economics, EFG Hermes
Saving the Middle Class through Establishing a Mature Mortgage Finance Market
• Mortgage finance and off-plan sales; are these two mutually exclusive?
• Can mortgage finance be the solution to the middle class’s search for affordable housing?
• Examining the evolution of mortgage finance in Egypt and its future outlook
• Pathway and legal framework required to transform the market
• Unlocking and expanding access to housing finance for lower and informal households
Moderator: Hassan Hussein, Chairman, El Taamir Mortgage Finance
Maysa Sabah, Managing Director, Middle East, Affordable Housing Institute
May Abdelhamid, Chairman, Mortgage Finance Fund
Arch. Baher El-Shaarawy, Technical Advisor to the Minister, Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities
Dr. Ahmed Shalaby, CEO, Tatweer Misr

11:45

12:15

Networking and Refreshment Break
Strategies of Real Estate Exporting and Attracting Foreign Institutional Investors
• Steps taken towards promotion, marketing and nation branding
• Reviewing laws and regulations that hinder FDI to date
• What key factors attract the foreign investor? Profiling foreign second-home buyers
• Do individual investors seek a different ROI than institutional investors?
• How can Egypt compete with Europe, USA and Golden Visa countries to attract direct investment into real estate?
• Bridging the gap between tourism promotion and real estate exports
Moderator: Hesham Shoukri, CEO, Rooya Group
Ali Shorbani, CEO, Tabarak Holdings
John Deykin, Strategic Advisor to CEO, Insignia
Simon Townsend, Senior Director, MENAT Head of Strategic Advisory and Consulting, CBRE
Chris Jones, Partner, 10 DESIGN
Dina Gobran, Country Manager, Egypt, OLX
Antoine El Khoury, CEO, Kout Capital
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13:00

14:00

Examining the Role of Real Estate Investment Funds in Attracting Foreign Institutional Investors
• Updates on progress of REITs in Egypt; Why is this investment vehicle taking so long to catch on?
• Can REITs boost Egypt’s real estate exporting ambitions? Examining how these investment vehicles can be the entryway to
attracting institutional and direct foreign investors
• Key steps required to progress towards a mature REITs market
Moderator: Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group
Mohamed Khodeir, Partner, Head of Capital Markets, Al Tamimi & Company
Dr. Sherif Samy, Chairman, National Asset Management and Investment
Amr Kamal, Chairman, Egyptian Arab Land Bank
Dr. Hashem El-Sayed Hashem, CEO, Egyptian Real Estate Fund
Lunch Break
BREAKOUT ROUNDTABLE DISCUSSIONS

15:00

16.30

The Return of Tourism and Hospitality Investment
• Examining the future trends in hospitality development
• Effects of disruptive technology on development and
operation of hotels in the region
• Capitalising on growing demand for branded midmarket hotels
• Creating and marketing a destination

Boom Time for Industrial
• Examining types of industrial development
• First time venture; opportunities, risk and ROI
• Incentives in the new investment law and areas
of development

Moderator: Moderator: Ayman Sami, Country Head, Egypt, JLL
Lars Geweyer, CEO, Hospitality, Al Dau Development
Amir Lababedi, Managing Director, Development, MENA, Hilton
Maged Salah, CEO, Madaar Development

Moderator: Abdel Nasser Taha, President, FIABCI Egypt
Saoud Al Yafi, CEO, CBC
Mohamed El Kammah, CEO, El Sewedy Development
and PI Parks
Moataz Bahaa El Din, CEO and Managing Director, Ayady Masr
for Industrial Development

*This session will be conducted in English. No simultaneous
translation available for this session.

*This session will be conducted in Arabic. No simultaneous
translation available for this session.

End of Conference Day 1
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DAY TWO I MONDAY 25 MARCH 2019
ENERGISING THE MARKET AND RE-INSTATING CONFIDENCE

ARCHITECTURE, DESIGN AND TECHNOLOGY
PLENARY SESSIONS | NILE PLAZA BALLROOM

*Simultaneous translation available in English and Arabic for all plenary sessions

08:30

Registration and Morning Refreshments

09:00

Day 2 Opening Remarks
Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group, Chairman, Cityscape Egypt Conference

09:15

#CityscapeEgypt

Designing Smart and Resilient Cities: How Can Egyptian Cities Learn from an Emerging Global Practice
• Urban implications of global challenges such as population growth, poverty, migration, and living standards
• Big data and how new mapping technologies will identify, and help to correct, urban problems
• A new driven approach to ‘smartness’ crucial in the global south, where immediate needs are vastly different to those cities where
many ‘smart’ solutions have traditionally originated
Professor Samer Bagaeen, Professor of Planning and Urban Resilience, University of Kent and Thought Leadership Relationships
Manager, Royal Institution of Chartered Surveyors

09:50

Measuring happiness; Why is it so important for developers and government?
Aubrilyn Reeder, Senior Manager – Economic Clusters, United World Infrastructure
Greenfield Cities and Planning for a Sustainable Future
• Leveraging on technology to increase success levels and sustainability of newly built cities
• Catering to the needs and lifestyle of future tenants
• Avoiding using technology that will become obsolete by the time the city is built

10:15

Moderator: Ayman Ismail, Chairman and CEO, DMG/Mountain View
General Ahmed Zaki Abdeen, Chairman, New Administrative Capital Company for Urban Development
Khaled Bichara, CEO, Orascom Development Holding
Christina Seilern, Principal, Studio Seilern Architecture
Mona Salem, Assistant Professor, Pharos University

11:00

11:30

Refreshment and Networking Break
The Impact of Tall Buildings on Urban Environment
• Increasingly cities choose vertical living as a means to overcome the rise of land values within their centres
• The high rise is an efficient mechanism for creating liveable conditions for demanding urban needs, yet the impact it has on its
inhabitants is significant and requires close examination
• Tall buildings introduce a higher concentration of inhabitants to already congested parts of the city fabric: their inclusion
requires greater scrutiny
• Could be tall buildings be perceived as a representation of vertical, self-supporting, mixed-use communities
Kourosh Salehi, Design Director, LWK & Partners

12:00

Reviving our Older Cities through Innovative Design and Technology
• How can design give new life to existing cities and address Egypt’s urban challenges
• Can Cairo be saved from its declining and overloaded infrastructure using smart design technologies?
• How did other cities around the world manage to update their design to keep up with the times?
• Using public space to revive older cities and maximise their socio-economic potential
Moderator: Mohamed El-Taher, CEO, Al Ismaelia For Real Estate Investment
Sotiris Tsoulos, Director, RMJM
Mohamed Dessouki, Innovation Manager, IDIA Design
Dr. Riham Arram, General Manager, Cairo Heritage Preservation Administration, Office of the Governor of Cairo
Ahmed al-Okelly, Managing Partner, San Francisco, OHK Consultants

12:45

Networking Break

13:00

Tech Talks
Presentation
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13:30

PropTech and the Future of Real Estate Development, Marketing and Sales
• Global emerging technologies shaping the industry today
• Is Egypt prepared for the disruption expected to take place on a global level?
• How are the various types of property technology affecting the Egyptian market, if at all?
• Should developers be worried or is this a golden opportunity to cut costs and processes and maximise profits?
Moderator: Ian Albert, Regional Director & Head of Research & Advisory – MENA, Colliers International
Mohamed Taysir, CEO and Co-Founder, Destiny

13:45

Conference Recommendations
Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group, Chairman, Cityscape Egypt Conference
Basel Hammoda, Managing Director, Digital Cloud Platforms

14:00

Lunch Break
BREAKOUT ROUNDTABLE DISCUSSIONS

15:00

Sustainability, Landscaping and Waste Management
• Exploring energy saving and sustainable solutions to cut costs
• Economics of organic landscaping
• Waste management solutions for saving the bottom line

Office and Retail International trends to increase ROI
• Build vs. rent
• Trending locations
• What is the current retail demand structure? Is the
supply keeping up?
Ali ElBanna, Operations Manager, A-Plus Management
& Consulting
Eng. Ihab Mokhtar, CEO, IDIA Design

Moderator: Abdel Nasser Taha, President, FIABCI Egypt
Eng. Moaz Wessam, Managing Director, PACT Real Estate
Eng. Khaled Seadawy, Palm Hills
Eng. Hazem El Sharkawi, Senior Director, Development, Emaar Misr
Neveen El Gamal, Head of Community, Wadi Degla
*This session will be conducted in Arabic. No simultaneous
translation available for this session.

16.30

End of Conference Day 2
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اليــوم األول .األحــد  24مارس 2019

إنـعـــاش الـســـوق واسـتعـــادة الثـقـــة
نظرة عامة إستراتيجية على القطاع

الجلسات الرئيسية ا قاعة النيل بالزا
08:00

* تتوفر الترجمة الفورية باللغتين اإلنجليزية والعربية لجميع الجلسات العامة

التسجيل والمرطبات الصباحية

# CityscapeEgypt

التعليقات االفتتاحية للمؤتمر
09:00

كريس سبيلر ،مدير مجموعة سيتي سكيب ،إنفورما للمعارض
فتح الله فوزي ،المؤسس المشارك ،مجموعة مينا ،الرئيس ،مؤتمر سيتي سكيب مصر

09:10

الرؤية اإلستراتيجية للوصول إلى مرحلة نضج السوق العقاري
الدكتور عاصم الجزار ،وزير ،وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

09:40

استراحة للتواصل ومقابالت مع وسائل اإلعالم

10:00

مناطق الفرص  -اللوجستيات الحضرية :كيف تعد حركة المرور السيئة في القاهرة الطريق إلى المستقبل
إيان ألبرت ،المدير اإلقليمي ورئيس قسم األبحاث واالستشارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،كوليرز إنترناشونال
إنعاش المنظومة؛ الخطوات األساسية لتنشيط السوق وجذب المستثمرين
حاليا؟
• ما التحديات الخارجية والداخلية التي تواجه السوق العقاري ً
معا لتلبية الطلب المتنامي في السوق؟
• كيف يمكن أن يتعاون ٌ
كل من شركات التطوير العقاري والخبراء الماليين والحكومة ً
• كيف ّ
تؤثر الظروف االقتصادية الخارجية على السوق المحلي؟

10:20

مدير الجلسة :نبيل عماشة ،الرئيس التنفيذي للعمليات ،إعمار مصر
طارق حجازي ،شريك ،اليمفست بارتنرز
هشام طلعت مصطفى ،رئيس مجلس االدارة ،مجموعة طلعت مصطفى
عمرو القاضي ،الرئيس التنفيذي ،سيتي ادج للتطوير
محمد أبو باشا  ،نائب الرئيس للبحوث واالقتصاد ،المجموعة المالية هيرميس

11:00

إنقاذ الطبقة الوسطى من خالل تأسيس سوق تمويل عقاري ناضج
• التمويل العقاري والبيع قبل البناء؛ هل يتعارضان؟
حال لسعي الطبقة الوسطى للحصول على إسكان اقتصادي؟
• هل يشكل التمويل العقاري ً
• دراسة تطور التمويل العقاري في مصر وتوقعاته المستقبلية
• المسار واإلطار القانوني الالزمين إلدخال تغيير شامل على السوق
• إتاحة التمويل العقاري وتوسيع إمكانية الوصول إليه بين األسر البسيطة وسكان العشوائيات
مدير الجلسة :حسن حسين ،رئيس مجلس اإلدارة ،شركة التعمير للتمويل العقاري
الميسر
ميساء صباح ،العضو المنتدب ،الشرق األوسط ،معهد اإلسكان ُ

مي عبد الحميد ،رئيسة مجلس اإلدارة ،صندوق التمويل العقاري
د .أحمد شلبي ،العضو المنتدب ،تطوير مصر

باهر الشعراوي ،المستشار الفني للوزير ،وزارة اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
11:45

12:15

استراحة للتواصل وتقديم المرطبات
إستراتيجيات تصدير العقارات وجذب المستثمرين األجانب من القطاع المؤسسي
• الخطوات المتّ خذة للترويج وتسويق الدولة
• مراجعة القوانين واللوائح التي تعرقل االستثمارات األجنبية المباشرة حتى اآلن
• ما أهم عوامل جذب المستثمر األجنبي؟ تحديد مالمح عمالء شراء المنازل الثانية من األجانب
• هل يسعى المستثمرون األفراد إلى تحقيق عائد استثمار مختلف عن المستثمرين من القطاع المؤسسي؟
• كيف يمكن أن تنافس مصر أوروبا وأمريكا وبلدان تأشيرة اإلقامة الذهبية في جذب االستثمارات المباشرة في المجال العقاري؟
• سد الفجوة بين تشجيع السياحة والصادرات العقارية
مدير الجلسة :هشام شكري ،الرئيس التنفيذي ،مجموعة رؤية
علي الشرباني ،المسؤول التنفيذي ،تبارك القابضة
جون ديكن ،المستشار اإلستراتيجي للرئيس التنفيذي ،إنسيجنيا
سايمون تاونسند ،مدير أول ،رئيس االستشارات االستراتيجية واالستشارات لمنطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا وتركيا ،سي بي ار اي
كريس جونز ،شريك10 ،ديزاين
دينا جبران  ،مديرة مكتب مصر ،أو ال اكس
أنطوان الخوري ،الرئيس التنفيذي ،شركة قوط كابيتال

© حقوق الطبع والنشر لشركة إنفورما ميدل إيست (مكتب دبي)  .2019جميع الحقوق محفوظة .قد يطرأ تغيير على هذا البرنامج في حال وقوع ظروف غير متوقعة.
تحتفظ شركة إنفورما ميدل إيست (مكتب دبي) بحقها في تغيير مكان انعقاد المؤتمر و/أو الجلسات و/أو المتحدثين.

دراسة دور صندوق االستثمار العقاري في جذب المستثمرين األجانب من القطاع المؤسسي
• آخر مستجدات صناديق ائتمان االستثمار العقاري في مصر؛ السبب في تأخر وسيلة االستثمار عن اللحاق بالركب؟
• هل يمكن أن تعزز صناديق ائتمان االستثمار العقاري في مصر من طموحات التصدير؟ دراسة سبل إتاحة وسائل االستثمار هذه كمدخل لجذب االستثمارات
األجنبية المباشرة والمؤسسية
• أهم الخطوات الالزمة لدخول صناديق ائتمان االستثمار العقاري مرحلة النضج

13:00

مدير الجلسة :فتح الله فوزي ،الشريك المؤسس ،مجموعة مينا
محمد خضير ،شريك ،رئيس األسواق الرأسمالية ،التميمي وشركاه
د .شريف سامي ،رئيس مجلس االدارة ،الشركة الوطنية إلدارة األصول واالستثمار
عمرو كمال ،رئيس مجلس اإلدارة ،البنك العقاري المصري العربي
د .هاشم السيد هاشم ،الرئيس التنفيذي ،الصندوق العقاري المصري

14:00

استراحة لتناول الغداء

15:00

عودة االستثمار في السياحة والضيافة
• دراسة االتجاهات المستقبلية في مجال تطوير عقارات الضيافة
المحفزة على التغيير على تطوير الفنادق وتشغيلها
ّ
• آثار التكنولوجيا
في المنطقة
• االستفادة من الطلب المتزايد على الفنادق المتوسطة في السوق
التي تحمل أسماء معروفة
• إنشاء وجهة والتسويق لها

مناقشات المائدة المستديرة

مدير الجلسة :أيمن سامي ،مدير مكتب مصر ،ج ل ل
الرس جويدير  ،الرئيس التنفيذي للضيافة  ،شركةالضو للتنمية
ممثل رفيع المستوى ،هيلتون
أمير البابيدي ،المدير اإلداري للتطوير  ،منطقة الشرق االوسط
وشمال افريقيا ،هيلتون
ماجد صالح  ،الرئيس التنفيذي  ،شركة مدار للتنمية

مدير الجلسة :عبد الناصر طه ،الرئيس ،مكتب االتحاد الدولي للعقار بمصر
سعود اليافي ،الرئيس التنفيذي  ،سي بي سي
محمد القماح ،الرئيس التنفيذي ،لشركة السويدي للتنمية ومنتزهات بي اي
معتز بهاء الدين  ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب  ،أيادي مصر للتنمية
الصناعية

* ستعقد هذه الجلسة باللغة العربية .ال تتوفر ترجمة فورية لهذه الجلسة.

* ستعقد هذه الجلسة باللغة اإلنجليزية .ال تتوفر ترجمة فورية لهذه الجلسة.

16.30

فترة ازدهار لقطاع الصناعة
• دراسة أنواع التطوير الصناعي
• دخول مجال المشاريع للمرة األولى؛ الفرص والمخاطر وعائد االستثمار
• الحوافز في قانون االستثمار الجديدة ومجاالت التطوير

نهاية اليوم األول من المؤتمر

البوابة العقارية
الراعية

الراعي
البالتيني

الشريك
المالي

الراعي
الذهبي

الراعي
الفضي

الشريك الرسمي
للمؤسسات المهنية

جزء من

من تنظيم
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اليــوم الثانــي .اإلثنيــن  25مارس 2019

إنـعـــاش الـســـوق واسـتعـــادة الثـقـــة
العمارة والتصميم والتكنولوجيا

الجلسات الرئيسية ا قاعة النيل بالزا

* تتوفر الترجمة الفورية باللغتين اإلنجليزية والعربية لجميع الجلسات العامة
# CityscapeEgypt

08:30

التسجيل والمرطبات الصباحية

09:00

التعليقات االفتتاحية لليوم الثاني
فتح الله فوزي ،المؤسس المشارك ،مجموعة مينا ،الرئيس ،مؤتمر سيتي سكيب مصر

09:15

تصميم المدن الذكية والمرنة ؛ كيف تتعلم المدن المصرية من الممارسات العالمية الناشئة؟
• اآلثار الحضرية للتحديات العالمية مثل النمو السكاني والفقر والهجرة ومستويات المعيشة
• اﻟﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﮐﺑﯾرة وﮐﯾف ﺳﺗﺣدد ﺗﻘﻧﯾﺎت اﻟرﺳم اﻟﺟدﯾدة وﺗﺳﺎﻋد ﻋﻟﯽ ﺗﺻﺣﯾﺢ اﻟﻣﺷﺎﮐل اﻟﺣﺿرﯾﺔ
كبيرا عن تلك المدن التي نشأت فيها العديد من
اختالفا
ً
• نهج جديد مدفوع نحو “الذكاء” أمر حاسم في الجنوب العالمي  ،حيث تختلف االحتياجات الفورية
ً
الحلول “الذكية”األستاذ الدكتور /سامر بقاعين ،أستاذ التخطيط والمرونة ،جامعة كنت ومدير عالقات الريادة الفكرية ،المعهد الملكي للمساحين القانونيين،
المملكة المتحدة

09:50

قياس السعادة واهميته للمطورين والحكومة
أوبرلين ريدر ،مدير أول  -المجموعات االقتصادية  ،يونايتد العالمية للبنية التحتية
المدن الناشئة والتخطيط لمستقبل مستدام
• االستفادة من التكنولوجيا لزيادة مستويات نجاح المدن حديثة البناء واستدامتها
• تلبية احتياجات مستأجري المستقبل ومتطلبات أسلوب حياتهم
• تجنُّ ب استخدام التكنولوجيا التي ستصبح عديمة الجدوى بحلول وقت االنتهاء من بناء المدينة

10:15

11:00

11:30

مدير الجلسة :أيمن إسماعيل ،رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي ،دي إم جي/ماونتن فيو
اللواء أحمد زكي عابدين ،رئيس مجلس إدارة ،شركة العاصمة اإلدارية الجديدة للتنمية العمرانية
خالد بشارة ،المدير التنفيذي ،أوراسكوم القابضة للتطوير
كريستينا سيلرن ،الرئيسة ،ستوديو سيلرن آركيتكتشر
منى سالم ،أستاذ مساعد ،جامعة الفراعنة
استراحة لتناول المرطبات
أثر االرتفاعات الشاهقة للمباني على البيئة العمرانية
• تزايد لجوء المدن إلى الوحدات في المنشآت الرأسية كوسيلة للتغلب على ارتفاع أسعار األراضي في مراكزها
• فاعلية المباني شاهقة االرتفاع كآلية لتهيئة ظروف تسمح بالمعيشة لالحتياجات العمرانية المتطلبة ،إال أن أثرها على السكان كبير وتتطلب دراسة متأنية
أصال من نسيج المدينة :إضافتها تتطلب المزيد من التدقيق
• المباني الشاقة تؤدي إلى زيادة تركّز السكان في المناطق المكتظة
ً
مجمعات رأسية ذاتية الدعم ومتعددة االستخدامات
• هل يمكن اعتبار المباني شاهقة االرتفاع
ّ
كروش صالحي ،مدير التصميم ،إل دبليو كيه آند بارتنرز
إحياء مدننا القديمة من خالل استخدام التكنولوجيا ووسائل التصميم المبتكرة
• كيف يمكن االستعانة بالتصميم لبث الحياة في المدن الحالية ومواجهة التحديات العمرانية في مصر
• هل يمكن إنقاذ القاهرة من البنية التحتية المثقلة والمتهالكة باستخدام تكنولوجيا ذكية للتصميم؟
تطور الزمن؟
• كيف نجحت مدن أخرى حول العالم في تحديث تصميماتها لمواكبة
ّ
• استخدام المساحات العامة في إحياء المدن القديمة وتحقيق أفضل استفادة من إمكاناتها االجتماعية االقتصادية

12:00

مدير الجلسة :محمد الطاهر ،الرئيس التنفيذي ،االسماعيلية لالستثمار العقاري
سوتيريس تسولوس ،المدير المسؤول ،آر إم جيه إم
محمد دسوقي ،مدير االبتكار ،آيديا ديزاين
د .ريهام عرام ،مدير عام إدارة الحفاظ على التراث بالقاهرة ،مكتب محافظ القاهرة
أحمد العقيلي ،شريك إداري ،سان فرانسيسكو ،أو أهش كيه لالستشارات

البوابة العقارية
الراعية

الراعي
البالتيني

الشريك
المالي

الراعي
الذهبي

الراعي
الفضي

الشريك الرسمي
للمؤسسات المهنية
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من تنظيم
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12:45

استراحة تواصل

13:00

حوارات التكنولوجيا

13:30

التكنولوجيا العقارية ومستقبل التطوير والتسويق والمبيعات في القطاع العقاري
• التقنيات الجديدة التي ترسم مالمح القطاع اليوم على مستوى العالم
المتوقع على مستوى العالم؟
ّ
• هل مصر مستعدة للتغيير
• كيف ّ
تؤثر األنواع المختلفة من التقنيات العقارية على السوق المصري ،إن وجدت؟
المطورين القلق أم أن هذه فرصة ذهبية للحد من التكاليف والعمليات وتحقيق أكبر قدر من األرباح؟
يتعين على
• هل
ّ
ّ
مدير الجلسة :إيان ألبرت ،المدير اإلقليمي ورئيس قسم األبحاث واالستشارات في الشرق األوسط وشمال أفريقيا  ،كوليرز إنترناشونال
محمد تيسير ،المؤسس المسارك والمدير التنفيذي ،دستني
توصيات المؤتمر

13:45

فتح الله فوزي ،المؤسس المشارك ،مجموعة مينا ،الرئيس ،مؤتمر سيتي سكيب مصر
باسل حمودة ،العضو المنتدب ،ديجيتال كالود بالتفورمز

14:00

استراحة لتناول الغداء

مناقشــات المائدة المستديرة
االتجاهات الدولية لقطاعي المكاتب والتجزئة لزيادة عائد االستثمار
• البناء مقابل اإليجار
• مواقع شائعة
• ما هو هيكل طلب التجزئة الحالي؟ هل يستمر العرض؟

االستدامة والمناظر الطبيعية وإدارة النفايات
• استكشاف توفير الطاقة والحلول المستدامة لخفض التكاليف
• اقتصاديات المناظر الطبيعية العضوية
• حلول إدارة النفايات لتوفير الحد األدنى

15:00

علي البنا ،مدير العمليات A ،بالس لإلدارة واالستشارات
المهندس إيهاب مختار ،المدير التنفيذي IDIA ،للتصميم

مدير الجلسة :عبد الناصر طه ،الرئيس ،مكتب االتحاد الدولي للعقار بمصر
المهندس معاذ وسام ،مدير عام شركة باكت العقارية
المهندس خالد سعداوي ،بالم هيلز
المهندس حازم الشرقاوي ،مدير أول ،التطوير  ،إعمار مصر
نيفين الجمل ،رئيس ادارة المجتمعات ،وادي دجلة

16.30

نهاية اليوم الثاني من المؤتمر

* ستعقد هذه الجلسة باللغة العربية .ال تتوفر ترجمة فورية لهذه الجلسة.
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