
CITYSCAPE EGYPT BUSINESS BREAKFAST
Moving forward; The future of investing in Egypt

08:30                                                                                                                                 Registration and Breakfast

09:30                                                                                                                                 Cityscape Welcome Address
 Chris Speller, Cityscape Group Director, Informa

09:40 Chairman’s Welcome Remarks
Fathallah Fawzy, Co-Founder, MENA Group

09:50
 Keynote Speech
Ushering in a new era; New cities update 
H.E. Moustafa Madbouly, Prime Minister and Minister of Housing, Ministry of Housing, Utilities and Urban Communities

10:20 Networking Break

10:40 Exclusive Report Presentation
Back to basics; A current study of supply and demand structure 

11:10
Keynote Speech
Management reform plan and sustainable development strategy
H.E. Dr. Hala El-Saeed, Minister, Ministry of Planning and Administrative Reform

11:20

 Panel Discussion
Progressing to the international arena
• Attracting foreign investment; how is it done? What are the criteria? What are foreign investors looking for? 
• Creating attractive ROI for investors; financially rewarding, emotionally appealing and internationally competitive
• Setting targets and objectives; who is the target market by nationality, age, and level of income? How are they being  
     targeted? How much is the expected investment volume?
• Satisfying supply gap in the local market; how to ensure demand for affordable housing is met while focusing on the  
     international agenda?  

Mohsen Adel, Chairman, General Authority for Investment and Free Zones, Egypt
Diaa Noureldin, Assistant Professor of Economics, School of Business, The American University in Cairo
Eng. Mohamed Sultan, CEO, Palm Hills Developments

12:30 End of Business Breakfast and Networking

© Copyright Informa Middle East (Dubai Office) 2018.  All rights reserved.  This programme may change due to unforeseen circumstances.  
Informa Middle East (Dubai Office) reserves the right to alter the venue, sessions and /or speakers.

14 January 2019  
Nile Ritz-Carlton, Cairo, Egypt

Part of Organised byOfficial Professional 
Organisation Partner

Global Citizenship 
Partner



إفطار عمل سيتي سكيب مصر
دفعة الى االمام؛ مستقبل االستثمار في مصر

التسجيل واإلفطار08:30

09:30
كلمة الترحيب من سيتي سكيب

كريس سبلر، مدير مجموعة سيتي سكيب، إنفورما

09:40
التعليقات االفتتاحية لرئيس الجلسة

م. فتح الله فوزي، الشريك المؤسس، مجموعة مينا  

09:50
كلمة رئيسية

الدخول في عصر جديد؛ أحدث المستجدات عن المدن الجديدة
الدكتور مصطفى مدبولي، معالى رئيس الوزراء ووزير اإلسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية

استراحة تواصل10:20

10:40
عرض تقديمي حصري

الرجوع إلى األساسيات؛ دراسة حديثة لهيكل العرض والطلب

11:00
كلمة رئيسية

خطة اإلصالح اإلداري واستراتيجية التنمية المستدامة
الدكتورة هالة السعيد، معالي وزيرة التخطيط، والمتابعة واإلصالح اإلداري

11:20

حلقة نقاش
التقدم إلى الساحة الدولية

جذب االستثمار األجنبي؛ كيف يتم ذلك؟ ما هي المعايير؟ ما الذي يبحث عنه المستثمر األجنبي؟  •
خلق عائد استثمار جذاب للمستثمرين؛ مجزي ماليا ، جذاب لمشاعر المشتري وقادر على التنافس الدولي  •

تحديد األهداف واألهداف؛ من هو السوق المستهدف حسب الجنسية والعمر ومستوى الدخل؟ كيف يتم استهدافهم؟ ما   • 
      هو حجم االستثمار المتوقع؟

سد فجوة العرض في السوق المحلية؛ كيفية ضمان تلبية الطلب على المساكن بأسعار معقولة؟   •

محسن عادل، رئيس الهيئة العامة لالستثمار المناطق الحرة، مصر
الدكتور ضياء نورالدين، أستاذ مساعد، االقتصاد، الجامعة االمريكية في القاهرة

المهندس محمد سلطان, رئيس مجلس اإلدارة, بالم هيلز للتطوير

ختام إفطار العمل والتواصل12:30

فندق ريتز-كارلتون النيل، القاهرة، مصر
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