
جدول األعامل

  اليوم األول 2022/2/23

مدير الحوار:
األستاذ عبدالله املديفر

قناة روتانا

معايل األستاذ
ماجد بن عبدالله الحقيل

وزير الشؤون البلدية والقروية
واإلسكان

معايل املهندس
أحمد بن سليامن الراجحي

وزير املوارد البرشية 
والتنمية االجتامعية

معايل األستاذ 
محمد بن عبدالله القويز

رئيس مجلس هيئة السوق املالية

معايل األستاذ
إحسان بن عباس بافقيه

محافظ
الهيئة العامة لعقارات الدولة

معايل الدكتور
رميح بن محمد الرميح

رئيس
الهيئة العامة للنقل

سعادة األستاذ
طارق بن عيل الحفظي

محافظ
الهيئة العامة للعقار املكلف

سعادة املهندس
ثابت بن مبارك ال سويد

األمني العام
الهيئة السعودية للمقاولني

8:00 -9:00 اإلستقبال والتسجيل

9:00 -9:20 إفتتاح املعرض

9:20-10:00 حفل اإلفتتاح

12:25-12:00
إسرتاحة

أوقات املعرض :18:00-9:00
فندق الفورسيزونز - الرياض

11:00-10:05

صاحب السمو املليك األمري
تريك بن طالل بن عبدالعزيز آل سعود

أمري منطقة عسري 

الجلسة األوىل:

تكامل التنظيامت

والترشيعات العقارية

مدير الحوار:
األستاذ خالد مدخيل

قناة العربية

12:00-11:05

14:45-14:15
اسرتاحة وغداء

15:45-15:30
اسرتاحة

الجلسة الثانية:

دور الهيئات يف

تنظيم القطاع العقاري

مدير الحوار:
األستاذة الرا حبيب

قناة العربية

13:20-12:25

الجلسة الثالثة:

املدن الذكية واالستدامة

سعادة املهندس
فيصل بن بدر املنديل

األمني العام للهيئة السعودية
للمقيّمني املعتمدين (تقييم)

األستاذ أمجد بن عصام شاكر

الرئيس التنفيذي املكلف
الهيئة العامة للمعارض واملؤمترات

املهندس خالد بن محمد الدغيرث

وكيل االستثامر وتنمية اإليرادات
 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

األستاذة نجوى حمزة

مدير إدارة أول للوجهة الذكية
رشكة البحر األحمر للتطوير

ماثيو ترايب
املدير العام ألعامل التخطيط

والتصميم والهندسة الرشق األوسط
رشكة اتكنز

مارلوس نبينبريغ

الرئيس التنفيذي
رشكةكريتن للضيافة

ديفيد جروفر

الرئيس التنفيذي للمجموعة
رشكة روشن

مدير الحوار:
األستاذ عيل الغفييل

mbc قناة

14:15-13:20

الجلسة الرابعة:

صناعة التطوير العقاري

وجودة الحياة

املهندس محمد بن صالح البطي

الرئيس التنفيذي
الرشكة الوطنية لإلسكان

األستاذة منى الحلو

 الرئيس التنفيذي التجاري
مجموعة طلعت مصطفى

معايل املهندس
عبدالله بن محمد البدير

نائب وزير
الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

معايل املهندس
أسامة  بن عبدالعزير الزامل

نائب وزير
الصناعة والرثوة املعدنية

معايل املهندس
فهد بن محمد البليهيش

أمني منطقة املدينة املنورة
والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير

منطقة املدينة املنورة

املهندس أحمد بن حسن بارضيس

الرئيس التنفيذي
برنامج جودة الحياة

مدير الحوار:
األستاذ محمد البييش

قناة الرشق

15:30-14:45

الجلسة الخامسة:

 دور القطاع الحكومي

يف تحفيز االستثامر

بالقطاع العقاري

األستاذ فهد بن منصور الهاشم

رئيس القطاع العقاري
وزارة االستثامر

معايل الدكتور
فهد بن سليامن التخيفي

رئيس لجنة التجارة واالستثامر
مجلس الشورى

الدكتور فهد بن حسني بن مشيط

نائب املحافظ لالستثامر وتطوير
األعامل بالهيئة العامة لعقارات الدولة

األستاذ نايف بن نواف الرشيف

األمني العام
لجنة البيع والتأجري عىل الخارطة (وايف)

مدير الحوار:
األستاذ طلعت حافظ

كاتب اقتصادي
وخبري مرصيف

16:30-15:45

الجلسة السادسة:

التمويل يف تعزيز

السوق العقاري

األستاذ ماجد بن صالح الراجحي

مدير عام مرصفية األفراد
مرصف الراجحي

األستاذ منصور بن سعيد بن مايض

الرئيس التنفيذي
صندوق التنمية العقارية

فابريس سوسيني

الرئيس التنفيذي
الرشكة السعودية إلعادة التمويل العقاري

األستاذ عبدالعزيز العنيزان

الرئيس التنفيذي
بنك البالد

األستاذ عبدالله بن تريك السديري

الرئيس التنفيذي
رشكة أمالك العاملية للتمويل العقاري

مدير الحوار:
األستاذ نايف العلياين

قناة اإلخبارية

17:30-16:30

الجلسة السابعة:

صناعة وتطوير الفرص

بالسوق العقاري

السعودي

األستاذ عبدالرحمن الطويل

وكيل التطوير العقاري
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

مقدم الحفل:
األستاذ محمد الطميحي

قناة العربية

الدكتور بسام بن محمد بودي

الرئيس التنفيذي
رشكة جنان العقارية

األستاذ خالد العمودي

الرئيس التنفيذي
رشكة جبل عمر

املهندس محمد بن خالد الدريبي

العضو املنتدب
رشكة عود العقارية

 املهندس إبراهيم العلوان

الرئيس التنفيذي
الرشكة العقارية السعودية

املهندس عبدالله الحامد

وكيل األرايض واملساحة
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

األستاذ بدر بن محمد الراجحي

رئيس مجلس إدارة
رشكة حديد الراجحي

األستاذ طالل كنسارة

رئيس اإلدارة اإلسرتاتيجية يف
هيئة تطوير بوابة الدرعية

األستاذ محمد املرشد

رئيس اللجنة الوطنية العقارية
إتحاد الغرف السعودية



مدير الحوار:
األستاذ خالد العقييل

قناة السعودية

جدول األعامل

  اليوم الثاين 2022/2/24

األستاذ يوسف بن عبدالله الشالش

رئيس مجلس إدارة
رشكة دار األركان

الدكتور سعيد بن سعد القرين

نائب محافظ
الهيئة العامة للعقار لألبحاث واألنظمة

املهندس أحمد السلامن
املرشف العام مبادرة رقمنة

الرثوة العقارية
وزارة العدل

8:00 -9:00 اإلستقبال والتسجيل

11:00-10:45
إسرتاحة

أوقات املعرض :18:00-9:00
فندق الفورسيزونز - الرياض

9:55-9:00
الدكتور عبداإلله بن محمد املعيوف

وكيل أمني
منطقة الرياض للتخطيط والتعمري الجلسة الثامنة:

مدن املستقبل

والتنمية العمرانية

مدير الحوار:
األستاذ أسامة العشاموي

قناة السعودية

10:45-10:00

الجلسة التاسعة:

أثر البيانات العقارية

عىل تطوير السوق

العقاري

11:55-11:00

الجلسة العارشة:

 البيئة االبتكارية

للحلول العقارية

املهندس ريان العقل

رئيس قطاع حلول األفراد
الرشكة الوطنية لإلسكان

12:30-12:20
إسرتاحة

مدير الحوار:
األستاذة ميساء القال

CNBC عربية

األستاذة زينب األمني

نائب الرئيس للتحول الرقمي
رشكة مايكروسوفت

األستاذ زياد شحادة

رئيس تسويق األعامل مبنطقة
Google الرشق األوسط وشامل أفريقيا رشكة

األستاذة ريم الحريب

املدير العام
رشكة تشيك أوت

املهندس فيصل السحيمي 

مدير البيانات الجيومكانية
الهيئة العامة للعقار

جاستون جيتان
�e Leisure way مؤسس

13:15-12:30

الجلسة الحادية عرش:

جودة الحياة ومتكني

القطاع الخاص بالقطاع

العقاري

األستاذ عبدالله الرميح

الرئيس التنفيذي
رشكة دهانات الجزيرة

12:20-12:00
كلمة رئيسية:

صناعة العقارات الرتفيهية

املهندس محمد العتيبي

الرئيس التنفيذي
رشكة أجدان للتطوير العقاري

روبرت هوفمن

الرئيس التنفيذي
رشكة التحالف العقاري

املهندس يحيى رساج
رئيس قطاع الرشاكات وعمليات

التطوير العقاري
الرشكة الوطنية لإلسكان

الدكتور عليان الحريب

مستشار االبتكار وتطوير األعامل
وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

األستاذة علياء السبتي

مدير عام
العنوان الوطني (سبل)

األستاذ عبدالله بن فيصل الربيكان

الرئيس التنفيذي
رشكة رتال للتطوير العمراين

املهندس محمد الحمدان

كبري اإلداريني
رشكة السودة للتطوير

مدير الحوار:
األستاذ خالد العقييل

قناة السعودية

األستاذ عبدالله بن سليامن اللهيب

مدير إدارة التحليل اإلبداعي للبيانات
STC

األستاذ أحمد الثمريي

 نائب الرئيس للتقنية
رشكة ثقة

الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السويلم
الرئيس التنفيذي لدار الخليج

للبحوث واالستشارات االقتصادية

أ.د. خالد السكيت
رئيس مجلس إدارة الجمعية السعودية

لعلوم العقار

كلمة رئيسية:
رفع مستوى الجودة

والسالمة يف تقنية البناء

الدكتور إبراهيم السليامن
رئيس مجلس اإلدارة لرشكة السليامن العقارية

كلمة رئيسية:
التطوير العقاري بإتقان

األستاذ حمزة بن حسني العسكر
نائب محافظ الهيئة العامة لعقارات

الدولة للشؤون القانونية والتنظيمية

كلمة رئيسية:
توثيق امللكيات العقارية 13:40-13:20

14:05-13:45

كلمة رئيسية:
أثر االندماجات بني الرشكات

14:55-14:35

15:20-15:00

األستاذة مشاعل السعيدان
 الرئيس التنفيذي، رشكة آل سعيدان للتنمية

كلمة رئيسية:
تقنيات الثورة الصناعية الرابعة

وأثر هذا  التحول عىل القطاع العقاري
15:45-15:25

املهندس  أحمد صربي
مدير التطوير املهني

الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

دورة تدريبية معتمد من هيئة (تقييم)
التقييم ألغراض اإلدراج 

يف صناديق االستثامر العقاري (الريت)
16:40-15:55

األستاذ سامي بن إبراهيم الحسيني

عضو مجلس إدارة
برنامج اإلسكان

األستاذ خالد بن شاكر املبيض
الرئيس التنفيذي، رشكة منصات العقارية

كلمة رئيسية:
املزادات العقارية

وأثرها عىل القطاع العقاري
14:30-14:10

األستاذ محمد الرب
املؤسس والرئيس التنفيذي

رشكة واحد الرأي للتقييم العقاري

دورة تدريبية معتمدة من هيئة (تقييم)
العوامل املؤثرة يف تقييم

العقارات الحكومية بغرض االستثامر
17:30-16:45



دراسة متخصصة عن السوق العقاري بالرياض 13:30-13:00

املهندس راين مجذوب
رئيس قسم العقار 

KPMG رشكة

دور التفتيش يف تعزيز مفهوم الجودة يف البناء 12:00-11:30

املهندس صالح الزهراين 
مدير عام اعتامد جهات التفتيش

املركز السعودي لالعتامد

املزادات اإللكرتونية التطوير والعرض 13:30-13:00

األستاذ خالد املصرييعي
مدير منتج املزاد االلكرتوين

 رشكة ثقة

الرقمنة العقارية 14:00-13:30

األستاذ صالح بن محيا
مدير منتج املوثق

رشكة ثقة 

التسويق العقاري 1 5:00-14:30

الدكتور عبدالله الحيدري
أستاذ التسويق املشارك

جامعة امللك سعود

التقييم باستخدام القيمة املتبقية ألغراض التطوير العقاري 15:30-15:00

املهندس ثامر الزهراين
زميل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

تقييم الفنادق 1 6:00-15:30

األستاذ عبدالله الشويعر
 الرئيس التنفيذي

رشكة ممتلكايت للتقييم

منصة املؤرشات العقارية  16:45-16:15

األستاذ  فهد البكري
 مدير عام

إدارة البيانات بالهيئة العامة للعقار 

تسويق العقارات االفرتاضية الرتميزية 1 7:30-17:00

األستاذة  هدى النقيه
 الرئيس التنفيذي 

رشكة مالك األعامل

برعاية

الراعي الرئييسالراعي الرئييس رشيك التطوير العقاري

رشيك املزادات العقاريةرشيك التوثيقالرشيك التقني

الراعي الذهبي

رشكاء املعرفة

راعي مشارك

راعي بالتينيراعي بالتيني

رشيك اسرتاتيجيرشيك اسرتاتيجي رشيك اسرتاتيجي

+966 11 273 5522 +966 56 273 5522 info@therff.com www.therff.com

رشيك الحلول اإلنشائية

رشيك جودة الحياةرشيك االستدامة

الراعي الرئييس

متويل املنشآت الصغرية واملتوسطة العقارية 18:00-١7:30

األستاذ بدر الردهان
مدير إدارة رشكات التمويل 

الهيئة العامة للمنشآت الصغرية و املتوسطة

دورة تدريبية معتمدة من هيئة (تقييم)

3242/21ترخيص رقم

www.therff.com
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أفضل املامرسات لتطبيق إدارة العقارات ذو امللكية املشرتكة وإدارة رسوم املناطق املشرتكةجل 11:30-11:00

املهندس بدر عصام حنبظاظه
مدير تنفيذي

إدارة التجمعات السكنية إعامر املدينة االقتصادية

التطبيقات العقارية 12:15-11:45

األستاذ طالل الرسيع
الرئيس التنفيذي 

رشكة مبات

التحكيم العقاري 14:15-13:45

املهندس ثامر الزهراين
زميل الهيئة السعودية للمقيمني املعتمدين

 األستاذ معاذ الشدي
مدير عام

مركز التحكيم العقاري

النزاعات العقارية 9:30-9:00

األستاذ عامد سالمة
 رشيك

 التميمي ومشاركوه للمحاماة

األستاذ سعيد القحطاين
محامي أول

التميمي ومشاركوه للمحاماة

تحسني أداء رشكات التطوير العقاري 15:00-14:30

املهندس عادل بن محمد الخرايش
نائب الرئيس التنفيذي

رشكة املاجدية

سالسل اإلمداد واملشرتيات يف القطاع العقاري 16:00-15:30

األستاذ سام أشامبونج
املدير العام 

رشكة CIPS بالرشق األوسط وشامل أفريقيا

فرص االستثامر يف العقارات السياحية 17:00-16:30

األستاذ بندر طاشكندي
املدير التنفيذي لالستثامر 

رشكة السودة للتطوير

التوطني والتحديات 11:00-10:30

املهندس أمين بن سامل شكر
املدير العام لتوطني قطاعات األعامل 

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

املهندس محمد بن خال املسعودي
مدير إدارة توطني العقار والصناعة

وزارة املوارد البرشية والتنمية االجتامعية

اليوم األول 2022/2/23

اليوم الثاين 2022/2/24

القدرات البرشية وتأهيلها يف القطاع العقاري 11:30-11:00

األستاذ إبراهيم السدران
املدير اإلقليمي

لينكد إن

مستقبل القطاع السياحي من نظرة عقارية 17:30-17:00

األستاذ سعود السليامين
مدير عام التطوير العقاري واألبحاث

صندوق التنمية السياحي
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