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نبذة عن الشركة العقارية السعودية

الشركة العقارية السعودية هي شركة رائدة يف جمال التطوير العقاري، وأحد أكرب مطوري العقار املدرجني 
يف سوق األسهم باململكة العربية السعودية، حيث يتم تداول أسهم الشركة حتت اسم الشركة العقارية 

السعودية.
تأسست الشركة يف العام 1976م مبوجب مرسوم ملكي، وهي مملوكة جزئيًا للحكومة السعودية ممثلة 

يف صندوق االستثمارات العامة واملؤسسة العامة للتقاعد.
ومن مقرها الرئيسي يف العاصمة الرياض، تعتمد الشركة نهجًا متكاماًل تقدم من خالله كافة اخلدماٍت 
يف صناعة التطوير العقاري، ابتداًء من صياغة املفاهيم، ومرورًا خبدمات التمويل والتصميم، ووصواًل 
إىل تطوير العقارات و وتأجريها وإدارة احملافظ . وتدعم الشركة أنشطتها بتطبيق منوذج أعمال يقوم 
على ثالثة أركان هي إدارة االستثمارات العقارية، وشركة التطوير العقاري، واملشاريع املشرتكة والشركات 

التابعة.

مشاريع الشركة العقارية السعودية حتت اإلنشاء
على مدى مسريتها اليت جتاوزت األربعة عقود، أجنزت الشركة أكثر من 32 مشروعًا سكنيًا وجتاريًا، وتشمل 
قائمة إجنازاتها العديد من املشاريع العقارية اهلامة يف اململكة، ومن ضمنها »العقارية 1«، أول مركز 
جتاري يف الشرق األوسط، وجممع العقارية السكين بشارع العليا يف العاصمة الرياض، أول جممع سكين 
مغلق يتم تشييده يف اململكة خالل فرتة السبعينيات. كذلك، طورت الشركة مركز البالزا، أول مركٍز إدارٍي 

ذكٍي حيصل على شهادة سيسكو يف العام 2009م.
والتجارية.  السكنية  املشاريع  من  العديد  بتنفيذ  الراهن  الوقت  يف  السعودية  العقارية  الشركة  تقوم 
وتشمل مشاريعها السكنية جممع النرجس، وهو حي مغلق يضم 162 وحدة سكنية مفروشة تشمل 31 
وحدة تاون هاوس إىل جانب 131 شقة، وذلك على مساحة 25,570 م2 يف العاصمة الرياض. سيحظى 
سكان هذا احلي بعدٍد من املرافق املتنوعة اليت تتضمن مساحات خضراء، ومسابح، وناٍد رياضٍي متكامل.
وتقوم الشركة كذلك بتنفيذ امتداد املرحلتني األوىل والثانية من مشروع »مساكن العقارية« يف احلي 
الدبلوماسي بالرياض، حيث تبلغ مساحة مشروع االمتداد 14,876 م2، ويضم 21 مبنى سكين من ثالثة 

طوابق.
وهو  العقيق،  ستاروود  فندق  مشروع  بتطوير  السعودية  العقارية  الشركة  تقوم  التجاري،  اجلانب  ويف 
جممٌع يقع مقابل مركز امللك عبداهلل املالي يف الرياض، ويتضمن ثالث أبراج فندقية من فئة اخلمس 



جنوم، باإلضافة إىل فندق من فئة أربعة جنوم، وعددًا من الشقق الفندقية. وقد وقعت العقارية عقد 
تصميم املشروع وإدارته وتنفيذه مع شركة ستاروود العاملية، وذلك إضافة إىل فندق كورتيارد ماريوت، 
وهو منشأة متعددة االستخدام تشغلها شركة ماريوت العاملية، ويقع يف قلب الرياض ويتم تطويره 
على مساحة 9,957 م2. يتكون املشروع من فندق من فئة أربعة جنوم، وشقق فندقية، ومكاتب، 

وقاعات للمناسبات.
الوديان

للعيش يف جمتمع  أخريًا.، وسيكون أمنوذجًا  اإلعالن عنها  اليت مت  الرئيسية  أحد مشاريعنا  الوديان هو 
السعودية، وقدرات األشخاص املوهوبني  العربية  الروح املميزة للمملكة  سكين يف اململكة، وسيجسد 
على جتسيد املفاهيم وتطوير املستقبل الذي نطمح لصناعته ألبنائنا وجمتمعاتنا ووطننا. ميتد مشروع 
ترفيهية يف  االستخدامات ووجهة  الوديان على مساحة سبعة ماليني مرت مربع وهو مشروع متعدد 

موقع اسرتاتيجي مشال الرياض.
ومشروع الوديان اآلن يف مرحلة التطوير، ويعد أول مشروع تطوير عقاري ذاتي التنظيم ينفذه القطاع 
التحول اليت تضمنتها رؤية 2030  العربية السعودية، وأول مشروع يطبق مبادئ  اخلاص يف اململكة 
ومفهوم الرفاهية يف البيئة اليت يتم بناؤها. ستضم مدينة الوديان حديقة مركزية على مساحة تقرتب 
مبرافق  وحتيطها  جممعات  جمهزة  للمدينة،  النابض  القلب  تشكل  مربع  مرت  املليون  نصف  من 
الرتفيه والتسوق والرعاية الصحية واملؤسسات التعليمية، إىل جانب املساكن واملكاتب. وستضم املدينة 
عند اكتماهلا 20,000 مسكن تستوعب 120,000 ساكن توفر هلم منط حياة عالي اجلودة، كما ستوفر 

140,000 فرصة عمل.
وعند تصميم مشروع الوديان، مت وضع رفاهية السكان وصحتهم يف املقام األول، ليوفر هلم منط 
حياة على أعلى مستوى وبيئة عمل مثالية، مبا حيقق التوازن املطلوب بني العمل واحلياة. فاملباني 
واجملمعات السكنية مبدينة الوديان تشجع على ممارسة الرياضة والرتفيه وغريها من األنشطة الصحية، 
لتوفر  العامة فقد مت تصميمها  األماكن  أما  إليها بسهولة،  الوصول  اليومية ميكن  النشاطات  أن  كما 
االسرتخاء واملتعة والتفاعل االجتماعي، وتقلل مستويات الضوضاء إىل احلد األدنى. ومتتد عناصر االستدامة 
يف الوديان لتشمل استخدام املوارد، حيث حيقق املشروع خفضًا بنسبة 40% يف استهالك الطاقة وكذلك 

35% يف استهالك املياه.
ومبا يضمه من عناصر تراثية مبتكرة، يشكل مشروع الوديان مرحلة هامة للجيل التالي من املصممني 
الشركات  العريقة، وكذلك  السعودية  والشركات  األعمال  رواد  والفنانني إىل جانب جمموعة متكاملة من 

العاملية.
سيتم الكشف عن مزيد من املعلومات عن املشروع يف وقت الحق من العام احلالي.
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يعمل اإلسكان التنموي 
بوزارة اإلسكان على إدارة عدة 
مبادرات ضمن برنامج اإلسكان

اإلسكان الميسر 1

اإلسكان التعاوني2

لتوفير مساكن مالئمة قائمة على مبدأ اإلنتفاع 
لألسر األشد حاجة.

المهتم بتطوير قطاع اإلسكان من خالل تحديث التشريعات 
والتوعية بالجمعيات التعاونية لإلسكان وتحفيز انشاءها.

المبادرات

اإلسكـــــان
التنمـــوي





تدعــم ملــتـقى االسكان 
واالسكان التعاوني الدولي

أواًل :
للشؤون  العامة  السياسة  رسم 
االجتماعية والعمالية يف اململكة 
القيم  من  مستوحى  إطار  ضمن 
يف  املرعية  والنظم  واملبادئ 

اململكة العربية السعودية .

ثانيًا :
ختطيط وتنفيذ املشروعات

ثالثًا :
يف  االجتماعي  التطوير  توجيه  يف  اإلسهام 
وعي  رفع  إىل  يهدف  متزنا  توجيها  اململكة 
املواطنني، وحتسني مستوى معيشتهم وتهيئة 
مقومات احلياة الكرمية هلم يف إطار احملافظة 
لبناء  وتدعيمها  واخللقية  الروحية  القيم  على 

جمتمع ناهض متكامل .

 رسالتنا:

توفري الدعم واحلماية اجملتمعية والعمل يدًا بيد مع األفراد واجلهات لتمكني اجملتمع من النهوض 

باالقتصاد عرب بنية أساسية متكاملة تضمن التنمية املستدامة لنا وألجيالنا القادمة.

أهداف وزارة العمل والتنمية االجتماعية:

 

وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية:
التنمية مبفهومها العام والشامل عملية واعية موجهة لصياغة بناء حضاري اجتماعي متكامل  يؤكد فيه اجملتمع 

بالتخطيط  بدًأ  أساسًا على مبدأ املشاركة اجلماعية اإلجيابية  والتنمية بهذا املفهوم تقوم  وإبداعه  هويته وذاتيته 

واختاذ القرار ومرورًا بالتنفيذ وحتمل املسؤوليات وانتهاء باالنتفاع مبردودات ومثرات مشاريع التنمية وبراجمها وبهذا 

القطاعات  الرتكيز على صاحل  كامل اجملتمع مع  أجل صاحل  الكل من  أمثل جلهود  التنمية ختطيطًا وتوظيفًا  تكون 

والفئات االجتماعية اليت حتتاج أكثر من سواها لتطوير قدراتها وزيادة كفاءتها وحتسني أوضاعها.



مبشيئة اهلل وتوفيقه مت تأسيس هذه اجلمعية التعاونية لإلسكان مبنطقة الرياض مبوجب نظام اجلمعيات التعاونية 
الصادر بقرار جملس الوزراء

رقم 73 وتاريخ 1429/3/9هـ  وهي إحدى اجلمعيات التعاونية اليت تعمل وتهتم بشؤون اإلسكان وهي مسجلة لدى 
وزارة الشؤون االجتماعية حتت

رقم تعاوني ) 235 ( بتاريخ 1435/8/21هـ ، ويشـرف على إدارتها جملس إدارة يتكـون من سبعة أعضاء ، هلم خربة 
عريضة ودرايـة كبرية بشؤون
اإلسكان واملنتجات السكنية. 

رؤية اجلمعية:
حتقيق الريادة يف توفري حلول سكنية منوذجية حيتذى بها.

رسالة اجلمعية:
إدارة مشاريع اإلسكان التعاونية، تقديم مساكن بأسعار تنافسية، اإلسهام يف ختفيض قيمة التملك للمساكن واملرجعية 

يف شؤون اإلسكان التعاوني.

ومن أهداف اجلمعية الرئيسية التالي:
1-  إنشاء اجملمعات السكنية من أجل ختفيض تكلفة متلك املسكن العائلي.

2-  تقديم مساكن لذوي الدخل املنخفض بأسعار تنافسية.
3-  حتسني وجودة ونوعية البناء للمجمعات السكنية بتكاليف منخفضة.

4-  توفري مواد البناء وخدمات الصيانة للمباني القائمة.
5-  حتسني احلالة االجتماعية واالقتصادية لألعضاء من خالل حتقيق عوائد مادية واجتماعية جمزية هلم. 

6-  أي خدمات أخرى تدخل ضمن اختصاصات اجلمعية.

التنمية االقتصادية بصفة عامة، ومدى حاجة األعضاء لوجود  وتأتي أهمية اجلمعية من أهمية اإلسكان يف عملية 
مجعية تعاونية توفر هلم املسكن، وبالتالي كان من املهم تأسيس مجعية تعاونية تسهم يف توفري اإلسكان ملختلف 

شرائح اجملتمع بأسعار مناسبة وجودة عالية.

اجلمعية التعاونية لإلسكان بالرياض > >



هي إحدى شركات جمموعة منا املعرفية وهي شركة متخصصة تستثمر يف األنشطة ذات البعد 
أن حتققها  اليت ميكن  باألهمية  كاملة  دراية  املعريف, وهي على  األداء  ذات  والفعاليات  الفكري 
الفعاليات واملؤمترات إذا ماتوفرت هلا عناصر النجاح والتميز , ولدى منا املعرفية فريق متكامل 
اختالف  على  واملعارض  الفعاليات  إلقامة  الشاملة  اخلطط  لوضع  تؤهله  واسعة  خبربة  يتمتع 

أنواعها ) مؤمترات، منتديات، ندوات، ورش عمل، حلقات نقاش ( يقوم بتنفيذ إجراءات عقدها على أكمل وجه .

وتدعم منا املعرفية حلول تنظيم الفعاليات من خالل وضع اخلطط واإلسرتاتيجيات التنفيذية وحسن اختيار املكان 
وحتديد وسائل االتصال وتوفري برامج الرعاية وعمل احلمالت النوعية للحث على املشاركة يف الفعاليات لضمان العدد 
املناسب من املشاركني واالضطالع مبسؤولية تصميم وتنظيم أجنحة املنشآت يف املعارض وتنفيذ برامج العالقات 

العامة وتقديم املشورة للمنشآت بشأن أفضل الطرق الالزمة لتنظيم وتنفيذ الفعاليات .

منا املعرفية لتنظيم املعارض واملؤمترات



كلمة رئيس اجلمعية التعاونية لالسكان بالرياض

احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وبعد،
يعد اإلسكان من أهم مرتكزات التنمية االقتصادية واالجتماعية، وذلك ملا ميثله من حاجة أساسية ينبغي السعي إىل توفريها 
وملا ميثله من استقرار ومنو اقتصادي واجتماعي ملختلف أفراد اجملتمع، حيث تسعى كافة اجملتمعات إىل توفريه وتنميته 
واستثماره وتنظيمه وتطويره، ولتحقيق هذا املطلب تتضافر اجلهود التنظيمية من الدولة رعاها اهلل يف توفري السكن 
املالئم ألفراد اجملتمع السعودي مبختلف الطرق، ومن هذا املنطلق تتأتى احلاجة إىل مساهمة اجلمعيات التعاونية وما 
تتميز به من منظور اجتماعي واقتصادي تعاوني يف أن تكون رافدًا للدولة لتوفري هذا االحتياج، لذا كان من املهم تفعيل 
القطاع التعاوني ليساهم يف تقديم اخلدمات اإلسكانية ملختلف شرائح اجملتمع بأسعار مناسبة وجودة عالية، باإلضافة إىل 

اإلجيابية على مستوى اجملتمع والوطن بشكل عام.

وحيث يعد السكن قضية جمتمعية ذات أبعاد متنوعة، تؤثر بشكل كبري على شرائح من أفراد اجملتمع السعودي على املستوى 
االقتصادي واالجتماعي، األمر الذي يتطلب تقديم حلول عملية فاعلة لتكون رافدًا للعمل واجلهد الوطين املتميز والذي تبذله 
وزارة اإلسكان يف هذا اجملال، ونظرًا لتوسع هذه احلاجة امللحة هلذا املطلب االقتصادي واالجتماعي فقد ألقت هذه احلاجه 
بظالهلا علي األوضاع االقتصادية واالجتماعية والنفسية لفئات كثرية من السعوديني وخاصة الشباب، وهذا بدوره يتطلب 

املزيد من اجلهود املتضافرة وحشد الطاقات املتعددة لذوي العالقة لتقديم احللول العملية املناسبة.

إىل  والوصول  واملعوقات  املشكالت  وإبراز  اجلهود  وتضافر  حلشد  العلمية  امللتقيات  هذه  مثل  تأتي  املنطلق  هذا  ومن 
التنظيمات  تأتي  املتعددة  وأنشطتها  جماالتها  وتنوع  وتضافرها  اجلهود  تعدد  ورغم  هلا،  املناسبة  واحللول  املقرتحات 
احللول  هذه  مثل  لتقديم  واملناسب  األمثل  الطريق  لتمثل  اإلسكان  التعاونية يف جمال  اجلمعيات  متمثلة يف  التعاونية 
الصحيحة ألزمة اإلسكان، وتعد اململكة العربية السعودية يانعة التجربة وميكن من خالهلا االستفادة من خمتلف املمارسات 

والتجارب اإلقليمية والدولية.  

إن اإلطار التعاوني يف جمال اإلسكان يعد احلل األمثل لقضية اإلسكان يف اململكة وال بديل إال بتوفري كل املقومات والظروف 
للمشاركة التعاونية اجلادة يف تنفيذ اخلطة الوطنية لإلسكان،  وحتقيق رؤية اململكة 2030، كما يعد اإلسكان التعاوني أسلوبًا 
ناجحًا يف توفري السكن املالئم للمواطنني بأقل التكاليف، وتكوين جمتمعات تعاونية متكاملة مزودة بأفضل الوسائل لتوفري 

العيش الكريم ملختلف شرائح اجملتمع وتوفري أهم مرتكز يف حياتهم االقتصادية واالجتماعية.

د. عبداهلل بن جلوي الشدادي





 البرنامج
العلـــمي



اجللسة األوىل

اجللسة الثانية

الوقتاملتحدث

الوقت

الوقت

رئيس اجللسة
اجللسة االفتتاحية : )اجللسة األوىل(

احملور الثالث )مقومات جناح اإلسكان واإلسكان التعاوني(

احملور الرابع )مناذج وجتارب تعاونية سعودية رائدة(

اليوم األول : االثنني 1440/2/6هـ - املوافق 2018/10/15م

اليوم الثاني : الثالثاء  1440/2/7هـ - املوافق 2018/10/16م

التسجيل - )صالة املغرب – صالة العشاء(                                                                              6 - 8 مساًء             
حفل االفتتاح                                                                                                              8 - 9:15 مساًء

التسجيل                                                                                                                 8 - 9 صباحًا             

حفل العشاء                                                                                                               10 - 11 مساًء             

معاىل األستاذ/ عصام بن محد املبارك

د/ عبداهلل بن سعيد بن كدمان

أ/ همام بن ناصر بن جريد

صاحب السمو االمري 
الدكتور / خالد بن عبداهلل بن حممد بن 

مقرن املشاري آل سعود
عضو جملس الشورى

9:15
 مساًء

ـ
 10
مساًء

8:30
 صباحًا

ـ
 10
صباحًا

10:30
 صباحًا

ـ
 11:30

ظهرًا

رئيس اجللسةاملتحدث

رئيس اجللسةاملتحدث

أ/ عبد العزيز اهلدلق
عضو جملس الشوري سابقًا

د/عمر بن سليمان العجاجي
نائب رئيس االحتاد العربي لإلدارة

أ.د عبد اهلل القاضى

أ. عبداهلل عواض احلمراني

أ/وليد بن عبدالواحد النوح

أ/عبد اهلل احملمدي

احملامي/عبد اهلل بن منصور اجلطيلي

أ/ عبد اهلل الوابلى

أ/هند بنت مياح احلربي

اسرتاحة                                                                                                               11:30 - 12 ظهرًا             



اجللسة الرابعة

اجللسة الثالثة

الوقت

الوقت

الوقت

احملور الثاني )  الفرص والتحديات اليت يواجهها اإلسكان واإلسكان التعاوني(

حلقة النقاش األوىل )مشروعات وبرامج اإلسكان واإلسكان التعاوني : التحديات واحللول(

ورشة عمل وزارة اإلسكان                                                                      4 - 5 عصرًا

احملور األول )واقع ومستقبل اإلسكان واإلسكان التعاوني يف ظل رؤية اململكة 2030(

فرتة الصالة والغداء                                                                                                    3 - 4 عصرًا             

1
 ظهرًا

ـ
 2

ظهرًا

2
 ظهرًا

ـ
 3

عصرًا

12
 ظهرًا

ـ
 1

ظهرًا

رئيس اجللسةاملتحدث

رئيس اجللسةاملتحدث

احملاوراملتحدث

د/ناصر التويم
رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية 

ملنسوبي جامعة امللك سعود

أ/ عبد العزيز األمحدى
مستشار وعضو جملس االعمال املغربي 

السعودي

د/ سليمان الطفيل
مستشار اقتصادي

رئيس جملس إدارة شركة دالئل األعمال 
العقارية

د/ توفيق السويلم

أ.د / جنوى مسك

أ/ سلمان بن عبد اهلل بن سعيدان

أ/حممد بن عمر العيدم/مشاري فهد اجلويره 

م/مشاري بن فهد اجلويره

أ/ أزدهار أمحد عالف

د/ وليد الزامل

أ/خالد بن عبد العزيز املهيدب

د/ ماجد عطا اهلل الشمروخ

د/ أمري العلوان



اجللسة األوىل

اجللسة الثانية

اجللسة الثالثة

الوقت

الوقت

الوقت

احملور اخلامس ) التجارب اإلقليمية والعاملية يف اإلسكان التعاوني(

احملور السادس ) متويل اإلسكان واإلسكان التعاوني(

احملور السابع ) تقنيات وتطوير البناء والتشييد(

9
 صباحًا

ـ
 10:30
صباحًا

10:30
 صباحًا

ـ
 11:30
صباحًا

12
 ظهرًا

ـ
1

ظهرًا

املتحدث

املتحدث

املتحدث

رئيس اجللسة

رئيس اجللسة

رئيس اجللسة

د.م / خالد بن حممد الصقر
الرئيس التنفيذي لشركة اوراك القابضة

أ/ عبد اهلل بن حمسن النمرى
مستشار لشركة الصكوك الوطنية بدبي
املشرف العام على االسكان التنموي 
و مستشار وزير االسكان بوزارة االسكان 

سابقا

د.م بدر بن إبراهيم بن سعيدان
العضو املنتدب شركة آل سعيدان 

للعقارات

د. م / حسام الدين مصطفي رزق

د/أمحد بن عبدالعزيز الشثري

د/هاني حسن فتياني

د/حممد العادل

د/حامت أمحد جعفر

أ.د. عبد اهلل بن مبارك آل سيف

أ/ فهد بن معتوق شليب

أ/ شريف قوعيش

م/ حممد حسن القرمازي

م/حممد الريس

أ/ سلطان بن منصور القحطاني

اليوم الثالث : االربعاء  - 1440/2/8هـ - املوافق 2018/10/17م

التسجيل                                                                                                                 8 - 9 صباحًا             

اسرتاحة – صالة الظهر                                                                                        11:30 - 12 ظهراًًً             



اجللسة الرابعة
الوقت

حلول ختطيطية وتقنية ملشكلة االسكان

1
 ظهرًا

ـ
 2

ظهرًا

رئيس اجللسةاملتحدث

أ.د.م / خالد السكيت
رئيس جملس ادارة 

اجلمعية السعودية لعلوم العقار
استاذ التخطيط  العمراني والتطوير 

العقاري  جبامعة امللك سعود

م/أمحد بن عطا أبو حوسة

أ/محد آل الشيخ

أ/ممدوح الشرهان

ورشة عمل وزارة العمل أ/ عبد اهلل بن حيي الشهري                                                                             2 - 3 عصرًا

فرتة الصالة والغداء                                                                                                                      3 - 4 عصراًًً             

ورشة عمل جملس اجلمعيات التعاونية أ/ خالد عبد احملسن الباتع                                                           4 - 5 مساًء

اجللسة اخلتامية                                                                                                                     5 - 5:30 مساًء



مسو األمري الدكتور خالد بن عبداهلل بن حممد بن مقرن املشاري آل سعود
عضو جملس الشورى

املؤهالت العلمية :
الدكتوراه : يف العمارة والتخطيط من كلية العمارة والتخطيط جامعة ميشجن الواليات املتحدة األمريكية 1407 هـ.

املتحدة  الواليات  جامعة ميشجن  العمراني  والتخطيط  العمارة  كلية  بتقدير ممتاز من  والتخطيط  العمارة  : يف  املاجستتري 
األمريكية 1402 هـ.

البكالوريوس : يف العمارة بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف األوىل من كلية اهلندسة جامعة امللك سعود 1399 هـ.

التاريخ الوظيفي :
- عضو جملس الشورى 1430 ه حتى اآلن.

- نائبًا لوزارة الرتبية والتعليم لتعليم البنات 1426 - 1430ه
- وكيل جامعة امللك سعود 1422 - 1426 ه

- أستاذ مشارك بقسم العمارة وعلوم البناء – كلية العمارة والتخطيط 1422 - 1426 ه
- املشرف العام على الشؤون اإلدارية واملالية باجلامعة 1417 - 1422 ه

معاىل األستاذ/ عصام بن محد املبارك
حمافظ اهليئة العامة للعقار

1. وكيل وزارة التجارة واالستثمار للتجارة اخلارجية.
2. وكيل وزارة التجارة والصناعة للصناعة.

3. وكيل وزارة التجارة والصناعة املساعد للصناعة.
4. أمني عام اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين

5. أمني عام اهليئة السعودية لتنمية الصادرات.
6. مدير عام التجارة اخلارجية.

7. مستشار وزير التجارة والصناعة.
8. امللحق التجاري السعودي بسويسرا.

9. عضو جملس إدارة هيئة النقل العام ورئيس جلنة املراجعة الداخلية باهليئة.
10. عضو جملس إدارة اهليئة العامة لإلعالم املرئي واملسموع.

11. عضو جملس إدارة املؤسسة العامة للسكك احلديدية السعودية.



د. عبداهلل بن سعيد بن كدمان السرحاني
رئيس جملس إدارة جملس اجلمعيات التعاونية باململكة

املؤهالت
* دكتوراة إدارة أعمال                                  * ماجيستري إدارة أعمال

* بكالوريوس علوم أحياء
* حاصل على دورات متقدمة يف اإلدارة والقيادة داخل اململكة وخارجها

اخلربات العملية
* اخلطوط السعودية               * شركة الكهرباء      * الرتبية والتعليم

* عضو جملس إدارة مجعية منتجي الدواجن مبنطقة عسري .
* رئيس جملس إدارة الشركة التعاونية العربية .
* عضو جملس إدارة صندوق التنمية الزراعية .

* عضو مبادرة تطوير قطاع الدواجن بصندوق التنمية الزراعية .
* عضو جملس إدارة املركز الوطين للتمور .

* عضو مشارك يف جلان ومبادرات التحول الوطين وهيئة اخلرباء .

أ/همام بن ناصر بن جريد
املشرف العام على اإلسكان التنموي - وزارة اإلسكان

همام بن ناصر بن جريد، هو املشرف العام على اإلسكان التنموي بوزارة اإلسكان، حيث التحق بالوزارة يف مايو 2018 م ويعمل 
مع فريق اإلسكان التنموي لتنفيذ املستهدفات املطلوبة حتى العام 2020م ، ويركز العمل على التكامل بني القطاعات الثالثة 
احلكومي واخلاص والثالث لتحقيق تنمية مستدامة يف جمال اإلسكان والبيئة اإلسكانية . عمل همام مديرًا تنفيذيا ملؤسسة 
إخاء لرعاية األيتام لعامني ونصف واليت تعنى باأليتام جمهولي األبوين يف مجيع مناطق اململكة من خالل تقديم الرعاية 
املتكاملة هلم، متّكن من خالهلا من تنفيذ اسرتاتيجية املؤسسة يف التحول من الرعوية إىل التنموية وتنفيذ أكثر من 30 
مبادرة، منها مبادرة )مكن( إلسكان أسر األيتام، حيث مت انشاء حمفظة زكوية بقيمة أكثر من 80 مليون ريال مت من خالهلا 

إسكان 238 اسرة يف اململكة.
كما عمل يف مؤسسة األمرية العنود اخلريية مديرًا ملركز العنود لتنمية الشباب ألربعة أعوام من خالل 30 مدينة وحمافظة يف 

اململكة وقدم منوذج لتمكني الشباب من خالل العمل التطوعي وتأسيس صندوق لدعم مبادرات الشباب اجملتمعية.



أ.د. عبد اهلل حسني القاضي

أ/ عبد اهلل الوابلى

وكيل جامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع

رائد تعاوني خليجي. رئيس جملس إدارة جملس اجلمعيات التعاونية سابًقا

يعمل األستاذ الدكتور عبداهلل بن حسني القاضي وكياًل جلامعة الدمام للدراسات والتطوير وخدمة اجملتمع، وهو أستاذ بقسم 
التخطيط احلضري واإلقليمي، بكلية العمارة والتخطيط، جبامعة الدمام. وتوىل سعادته عددًا من املناصب من بينها: أمني 
عام مجعية الرب باملنطقة الشرقية، وأمني عام جائزة األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز خلدمة أعمال الرب، واملشرف العام 
على مشاريع األمري حممد بن فهد بن عبدالعزيز للمساكن امليسرة باملنطقة الشرقية، وعضو اللجنة العليا ألنظمة املعلومات 
اللجنة الفنية للخدمات  اجلغرافية بإمارة املنطقة الشرقية، وعضو جلنة تطوير األحياء القدمية باملنطقة الشرقية، ورئيس 
اإللكرتونية بإمارة املنطقة الشرقية، وعضو اللجنة الوطنية ألنظمة املعلومات اجلغرافية باململكة، وللدكتورعبداهلل القاضي 
العديد من  العامة داخل اململكة وخارجها، وله  العديد من احملاضرات باملؤمترات والندوات  عشرات األحباث احملكمة وألقى 
املكاني  والتوقيع  وتوثيق  اجليومعلوماتية حتقيق  نظم  تطبيقات  استخدام  أهمها:  متنوعة  مواضيع  املنشورة يف  الكتب 
والعنونة  الرتميز  يف  وتطبيقات  الرتاثية،  القرانالكريم،وغريهامناملعامل  آيات  تنزيل  ومواقع  النبوية،  اهلجرة  طريق  معامل 

املكانية ويف قضايا التنمية املكانية املختلفة.

-  من مواليد مدينة بريدة مبنطقة القصيم يف عام 1375هـ.
-  آخر مؤهل دراسي الثانوية العامة.

-  عمل يف القطاع التعاوني ألكثر من 33 عام.
-  عمل يف القطاع املصريف ألكثر من 14 عام.

-  كان عضًوا يف عدد من اجملالس احلكومية كمجلس منطقة القصيم وجملس إدارة صندوق التنمية الزراعية.
-  كان رئيًسا جمللس إدارة جملس اجلمعيات التعاونية.

-  اليزال عضًوا يف مخس مجعيات تعاونية ومجعية خريية واحدة.  
-  القى العديد من احملاضرات يف مناسبات سعودية وخليجية.

-  مؤلف كتاب )معايري الوابليلحوكمة وتصنيف اجلمعيات التعاونية( الذي يعترب أول جهد عربي يف هذا اجملال.



أ / وليد النوح

أ/ عبداهلل بن دخيل اهلل بن مسلم احملمدي

رئيس تنفيذي شركة حفظ الثروات القابضة

رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية لإلسكان مبنطقة مكة املكرمة

اخلربات العلمية:
- رئيس تنفيذي شركة حفظ الثروات القابضة (حاليا)

- رئيس تنفيذي شركة قابضة مساهمة ملدة عشر سنوات
- مدير املوارد البشرية شركة عقارية

- مشرف برامج خريية ونائب ريس قسم مؤسة ابراهيم الرباهيم اخلريية .
- مشرف برنامج االسكان اخلريي مؤسسة الرباهيم اخلريية .

- قدم أكثر من دراسة عن واقع السكن اخلريي باململكة

-  رئيس اجمللس البلدي مبحافظة جدة.
-  رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية لإلسكان مبنطقة مكة املكرمة.
-  رئيس جملس إدارة شركة قمة العمران للتجارة واملقاوالت احملدودة.

-  نائب رئيس اجمللس البلدي يف الفرتة األوىل للدورة الثانية.
-  رئيس اللجنة التحضريية باجمللس البلدي يف الفرتة األوىل للدورة الثانية.

-  رئيس جلنة الدوائر االنتخابية بالفرتة الثانية للفرتة األوىل.
-  مشارك يف جلنة مناقشة امليزانية مع وزارة املالية ممثاًل للمجلس البلدي.

-  مشارك بلجنة حتديد سفلتة شوارع خمططات املنح بأمانة جدة ممثاًل عن اجمللس البلدي.
-  مقدم حبث العقبات والصعوبات اليت تواجه اجملالس البلدية مبلتقى اجملالس البلدية جبدة.

-  مقدم حبث عن خصائص اخلرسانة املسلحة وتغرياتها الرتكيبية.
-  مقدم أحباث عن أساليب البناء احلديثة.

- حاصل على دورة التخطيط االسرتاتيجي يف تطوير املخطط احمللي للمدن بسنغافورة ومشارك بلجنة
   تطوير املخطط احمللي حملافظة جدة ممثاًل عن اجمللس البلدي.



أ.عبدالعزيز بن إبراهيم بن سعد اهلدلق

أ. عبداهلل عواض احلمراني

عضو جملس الشوري سابقًا

رئيس مجعية زادكم التعاونية االستهالكية

املؤهالت العلمية 
• بكالوريوس اخلدمة االجتماعية-كلية اآلداب يف جامعة امللك سعود بالرياض- اململكة العربية السعودية- 1982م.

• دبلوم التنمية الدولية-جامعة ميزوري/ كولومبيا-ميزوري- الواليات املتحدة األمريكية-1991م. 
• ماجستري العلوم -ختصص تنمية اجملتمع - جامعة ميزوري/كولومبيا-ميزوري - الواليات املتحدة األمريكية - 1992م. 

العمل الوظيفي 
• بداية العمل بوزارة العمل والشؤون االجتماعية عام 1403هـ )1983م(

• مدير عام اإلدارة العامة للمنظمات الدولية بوزارة العمل والشؤون االجتماعية 1997-مارس 2005 م.
• مدير عام اإلدارة العامة للتعاون الدولي بوزارة الشؤون االجتماعية - مارس 2005م -مارس 2007م.

• وكيل وزارة الشؤون االجتماعية املساعد للتنمية االجتماعية - يونيو 2007 م- 2011م.
• وكيل وزارة الشؤون االجتماعية للتنمية االجتماعية-أغسطس 2011م- يناير 2013 م.
• عضو جملس الشورى يف اململكة العربية السعودية-يناير 2013 م- ديسمرب 2016 م

املناصب واخلربات العملية:
• عضو جملس اجلمعيات التعاونية باململكة

• رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية االستهالكية -زادكم مبنطقة مكة املكرمة.
• رئيس اللجنة االستهالكية مبجلس اجلمعيات التعاونية باململكة حاليا.

• رئيس إدارة التغذية بكلية السياحة جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة حاليا.
• عضوية عدة مجعيات علمية واهليه.

• رئاسة إدارة التغذية بعمادة شئون الطالب جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة ملدة سنتني.
• رئاسة إدارة التغذية باملستشفى اجلامعي جبامعة امللك عبدالعزيز جبدة ملدة سنتني.



د/عمر بن سليمان العجاجي

د. توفيٌق عبد العزيٌز السويٌلم

نائب رئيس االحتاد العربي لإلدارة

مدير دار اخلليج للبحوث واالستشارات االقتصادية مستشارون اقتصاديون

دكتوراة يف ادارة املستشفيات 
1-نائب رئيس االحتاد العربي لالدارة

2-رئيس جملس اخلرباء يف احتاد املدربني العرب.
3-عضو جملس ادارة اجلمعية السعودية لالدارة.

4-نائب رئيس جلنة املشأت الصحية يف غرفة الرياض
5-عضو اللجنة الوطنية الصحية مبجلس الغرف السعودية.

6-سفري السالم والشؤون االجتماعيةيف منظمة اصدقاء االمم املتحدة.

املناصب والعمل احلال :
* مديٌر دار اخلليٌج للبحوث واالستشارات االقتصاديٌة مستشارون اقتصاديٌون

* رئٌيس جملس إدارة شركة أجماد املستثمر
* مديٌر جمموعة السويٌلم االستشاريٌة حماسبون قانونيون

* ممثل شركة AGN العاملية باململكة
* ممثل شركة msi الدولٌية باململكة

* عضو جملس إدارة ببعض الشركات السعودية
* رئيس اجلمعيٌة اخلرييٌة لرعايٌة األسر السعودية باخلارج - أواصر

* حمكم قضائي معتمد لدى وزارة العدل
* رئيٌس وعضو جملس ادارة عدة شركات ومجعيات خرييٌة



د. وليد بن سعد الزامل

د. نـاصر بن إبراهيـم بن حممد آل تـويـم

رئيس وحدة أحباث اإلسكان السعودي

رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية ملنسوبي جامعة امللك سعود

التاريخ الوظيفي:
* رئيس وحدة أحباث اإلسكان السعودي، كلية العمارة والتخطيط، منذ 4 / 5 / 1437 ه املوافق 21 / 1 / 2018 م.

* وكيل كلية العمارة والتخطيط للشؤون األكادميية، جامعة امللك سعود منذ 2 / 5 / 1437 ه املوافق 11 / 2 / 2016 م.
حتى 2 / 5 / 1439 ه املوافق 19 / 1 / 2018 م.

* عضو هيئة تدريس (أستاذ مساعد) يف قسم التخطيط العمراني، كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود منذ
18 / 7 / 1436 املوافق 7 / 5 / 2015 م. حتى اآلن.

* مدرس مساعد (معيد)، قسم التخطيط العمراني، كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود، الرياض:
19 / 7 / 1422 ه املوافق 6 / 10 / 2001 م، إىل 5 / 1 / 1429 ه املوافق 14 / 1 / 2008 م

املؤهالت ⁄ الدرجات العلمية  
 - دكتوراه الفلسفة )Ph. D.( يف اإلدارة والتنمية : جامعـة امليسـيـسـيـيب/ أكسفورد بالواليات املتحدة األمريكية )1995م(

         • التخصص الدقيق : املسؤولية اإلدارية واإلجتماعية وأخالقيات اإلدارة 
        • التخصصات الفرعية : اإلدارة املقارنة / العالقات الدولية  / اإلدارة احمللية       

- ماجـستـري)MPA( يف إدارة الشئون العامة : جامعة جنوب الينوي / كاربونديل  )1988م( ، ختصص مساند إدارة األعمال     
- بكالوريوس B. A يف إدارة األعـمال : جامعة امللك سعود  )1983م(



أ.د / جنوى مسك

أ/خالد بن عبد العزيز املهيدب

أستاذة بقسم االقتصاد – كلية االقتصاد والعلوم السياسية – جامعة القاهرة

حمامي ومستشار قانوني متفرغ

الدرجات العلمية اليت مت احلصول عليها :-
1-درجة الدكتوراه يف االقتصاد كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة ، ديسمرب 1994. حتت عنوان : إمكانية التحول 

إىل القطاع اخلاص يف قطاع الصناعة التحويلية  يف مجهورية مصر العربية 

البنوك  : عالقة  القاهرة مايو 1990 حتت عنوان  السياسية - جامعة  والعلوم  االقتصاد  كلية  االقتصاد  2-درجة املاجستري فى 
اإلسالمية بالبنك املركزي دراسة وحتديد .

3-بكالوريوس اقتصاد ، كلية االقتصاد والعلوم السياسية ، جامعة القاهرة . مايو 1984 .

املؤهل : متخرج من جامعة امللك سعود بالرياض ختصص أنظمة ) قانون ( سنة 1409هـ .
- عملت سنة 1409هـ بعد التخرج بهاتف منطقة الرياض على وظيفة ) باحث قانوني ( .

- سنة 1410هـ انتقلت للمؤسسة العامة لتحلية املياه املاحلة بوظيفة ادارية ثم سنة 1418هـ كلفت على وظيفة املستشار 
القانوني بالساحل الشرقي حتى تقاعدي سنة 1438هـ .

- ساهمت بالعمل بعدة جلان وفرق عمل إلعداد لوائح تنظيم العمل داخل املؤسسة وخارجها كذلك األدلة اإلجرائيه لعدة أدارات 
لتنظيم أعماهلا وضبطها من الناحية القانونية .

- حضرت وشاركت بعشرات املؤمترات وامللتقيات والدورات التدريبية القانونية داخل اململكة وخارجها .
- حضرت وشاركت بعدة ملتقيات ودورات تدريبية بعلم اإلدارة واسرتاتيجياتها ونظرياتها املختلفة داخل اململكة وخارجها .

- متفرغ حاليا للمحاماة واألستشارات القانونية .
- حمكم معتمد من املركز اخلليجي للتحكيم .

- عضو باهليئة السعودية للمحامني .
- مهتم بالقطاع اإلقتصادي التعاوني وشاركت مع جملس اجلمعيات التعاونية من تشكيله بعدة جلان متخصصة معه من سنة 

1431هـ ، كاللجنة القانونية واإلستهالكية والتنمية والتطوير .



أ/ أزدهار أمحد عالف

أ/ عبد العزيز األمحدى

مستشارة وإعالمية سعودية سفرية مجعية األيادي احلرفية

مستشار وعضو جملس االعمال املغربي السعودي

الذي يعّد  برنامج مفاهيم اقتصادية  إذاعة جدة ومقدمة  الربامج االقتصادية واإلخبارية على  إعالمية متخصصة يف تقديم 
الربنامج األسبوعي الوحيد الذي يناقش أهم املستجدات وامللفات االقتصادية عرب األثري. أول باحثة سعودية حتصل على درجة 
للدخول يف اجملال املصريف حيث بدأت حياتي  الذي أهّلين  التخصص هو  القرى وهذا  أم  التأمني من جامعة  املاجستري يف 
املهنية عام 2007 م من أول السلم بوظيفة مندوبة مبيعات منتجات التكافل التعاوني بنك اجلزيرة ويف عام 2008 انتقلت 
للعمل كمخطط مالي ومديرة إدارة ثروات يف بنك ساب حتى 2010 م اليت كانت احملطة املصرفية األخرية يف البنك السعودي 
الفرنسي مديرة حسابات تنفيذي قسم اخلدمات اخلاصة ثم مديرة فرع السيدات إىل 2014 م اليت كانت نقطة التحول للمجال 
اإلعالمي ساعدتين كثريًا خلفييت املصرفية املتنوعة فأصبحت أدرك ماحيتاج إليه اجلمهور وماهي قضاياه املالية واملصرفية 
وأصبح يشغلين موضوع التوعية املصرفية خاصة والتوعية باملفاهيم االقتصادية عامة وتقديم االستشارات والدورات يف هذا 
الشأن، شاركت متحدثة ومديرة جلسات يف العديد من املبادرات واملنتديات ذات الشأن االقتصادي: جايتكس دبي - معرض 

الفخامة العاملي امريكان إكسربيس - ملتقى بيبان - مبادرة مستقبل االستثمار - منتدى مسك العاملي - منتدى أسبار الدولي

خريج جامعة امللك عبدالعزيز ختصص ماليه،
عملت يف سابك ملدة 35 سنة حبمداهلل وتوفيقه يف عدة جماالت وادارات ومواقع،

عملت يف امريكا ملدة مخس سنوات ثم ينبع الصناعيه والرياض واجلبيل والدمام وجدة ،، واخر وظيفة كنت مدير عام مكتب 
سابك للمغرب وغرب افريقيا فى مدينة الرباط باملغرب ملدة مخس سنوات ، تقاعدت حاليا ،

االن مستشار وعضو جملس االعمال املغربي السعوديه،

خدمتى يف سابك
 كانت مديراللماليه ثم مدير عام املوارد البشريه ومدير عام سابك يف الدمام ومدير عام سابك يف املنطقة الغربيه فى جدة 

واخريا مدير عام سابك يف املغرب.
معظم خربتى حبمداهلل كانت يف مجيع جماالت املوارد البشريه،

كنت امثل سابك متحدثا فى معظم مؤمترات البشريه خارج السعوديه.



أ/ سلمان بن عبد اهلل بن سعيدان

د/ سليمان الطفيل

الرئيس التنفيذي جمموعة سلمان بن عبد اهلل بن سعيدان للعقارات

مستشار اقتصادي / رئيس جملس إدارة شركة دالئل األعمال العقارية

املناصب اليت توالها:
- عضو اللجنة العقارية الفرعية بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض

- عضو اهليئة السعودية للمقيمني املعتمدين
- مؤسس ورئيس جمموعة سلمان عبد اهلل بن سعيدان للعقارات

- مؤسس ورئيس شركة أكار للعقار.
- مؤسس وعضو جملس إدارة SMMS للصيانة.

- مؤسس والرئيس التنفيذي السابق وعضو جملس إدارة لشركة العليا العقارية.
- مؤسس ورئيس جملس إدارة شركة قمة الغد سابق ( كولدويل بانكر – السعودية ).

- مؤسس ، رئيس جملس املديرين والرئيس التنفيذي لشركة عقاري للتسويق العقا ري.
- مؤسس شركة عبد اهلل حممد بن سعيدان وأولده العقارية.

- مدير عام مؤسسة عبداهلل حممد بن سعيدان للتجارة واملقاولت والعقارات.

- حيمل مؤهل البكالوريوس واملاجستري يف االقتصاد االسالمي والدكتوراه يف االقتصاد واالدارة .
- عمل على وظيفة كبري اقتصاديني بوزارة املالية سابقًا.

- شارك من خالل عمله يف العديد من اللجان احلكومية وعلى مستوى دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية وساهم يف إعداد 
وتقييم وتطوير العديد من األنظمة واللوائح احلكومية .

 - مؤسس ومدير مكتب احلوكمة لالستشارات االقتصادية .
- مؤسس شركة دالئل العقارية )مساهمة مقفلة ( ورئيس جملس إدارتها وهي شركًة حاصلة على مؤهل مطور عقاري ووسيط 

عقاري معتمد من وزارة االسكان .
- عضو اللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية لالوقاف مبجلس الغرف السعودية .

- عضو ومؤسس اجلمعية التعاونية لالسكان بالرياض.
- مشارك يف العديد من املؤمترات والندوات وورش العمل احمللية والدولية ؛ إضافة اىل مشاركاته يف العديد من امللتقيات 

العلمية والثقافية والتلفزيونية واالعمال التطوعية ونشر العديد من املقاالت والدراسات العلمية املتخصصة .
، حاصل على أكثر من 50 دورة تدريبية يف جمال االقتصاد والعقار واالسكان واالدارة واملالية واالوقاف .



د. م / حسام الدين مصطفي رزق

أ/ شريف قوعيش

رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان )مصر(

أستاذ جبامعة مستغامن – عبد احلميد بن باديس- )اجلزائر(

املنصب احلالي :
1- رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لتعاونيات البناء واإلسكان.

] وزاره اإلسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية  [
2- املنسق العام للمشروع القومي إلحياء وتطوير قرى الظهري الصحراوي )قرار جملس الوزراء 2014/5/4(.

3- عضو اللجنة القيادية العليا بوزارة االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية.
4- عضو جملس إدارة صندوق دعم الصناعة )وزارة الصناعة(.

5- عضو جملس إدارة صندوق االسكان االقتصادي )بوزارة االسكان(.

- عضو االحتاد الدولي للمؤرخني – العراق –عضو منتدى السالم والثقايف الدولي – العراق-
- عضو مركز خليج لسياسات التنمية – اإلمارات –عضو مركز منار للدراسات التارخيية واملستقبل – اليمن –عضو صديق املركز 
الفلك الدولي – تركيا – - عضو حمكم يف اللجنة العلمية للمؤمتر الدولي حول الدساتري الربملانية العربية 2017- عضو حمكم 

يف مؤمتر املؤمتر الدولي اخلامس حول البيئة والتنمية املستدامة 2018م - عضو يف املنتدى األوروبي للوسطية ببلجيكا.

 الدراسات واألحباث:
- مشارك يف عدة مؤمترات دولية باهلند )املؤمتر الدولي األول حول تفسري القران الكريم جبامعة دار اهلدى اإلسالمية باهلند 
، والسعودية)مشارك يف  الكريم جبامعة دار اهلدى اإلسالمية باهلند 2016  القران  الثاني حول ترمجة  الدولي  2015، املؤمتر 
مؤمتر واجب اجلامعات السعودية يف محاية الشباب من االحنراف والتطرف 11-12 مجادى األوىل 1439ه جبامعة اإلمام حممد 
بن سعود اإلسالمية، املؤمتر األول للتعليم من أجل التنمية املستدامة يف السعودية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل  

10-12 /07/ 1439ه، إضافة إىل مؤمترات دولية وحملية أخرى.



د/حممد العادل

د.م / خالد بن حممد الصقر

رئيس اجلمعية الرتكية العربية للتعاون االقتصادي واالسرتاتيجي ) تاسكا ( بأنقرة 

الرئيس التنفيذي لشركة اوراك القابضة

خبري يف العالقات الدولية والتخطيط االسرتاتيجي
استاذ العالقات الدولية يف جامعة اسطنبول جلشيم

Istanbul Gelisim University
رئيس اجلمعية الرتكية العربية للتعاون االقتصادي واالسرتاتيجي ) تاسكا ( بأنقرة

Turkish Arab Association For Economic & Strategic Cooperation
) TASCA (

• التأهيل العلمي:
- بكالوريس هندسة مدنية – جامعة امللك سعود

- ماجستري هندسة مدنية ) إدارة املشاريع (- الواليات املتحدة األمريكية / واشنطن دي سي
- دكتوراة هندسة مدنية )إدارة املشاريع ( – بريطانيا / بريمنجهام

• اخلربة العملية
1989 – 2008 :  وزارة الدفاع / قوات الدفاع اجلوي ) اإلدارة اهلندسية (

2008-2009 :  شركة الصغري للمقاوالت- درجة أوىل - ) مدير عام املشاريع (
2009 –  2013:  شركة السويلم للمقاوالت – درجة أوىل - ) الرئيس التنفيذي ملشاريع املباني (

2013– اىل اآلن :  شركة اوراك القابضة ) مؤسس / الرئيس التنفيذي (



د/حامت أمحد جعفر

أ/ فهد شليب

وكيل وزارة - رئيس قطاع متابعة وتقويم اداء قطاعات االقتصاد باجلهاز 
املركزي للمحاسبات مجهورية مصر العربية

كلية العمارة والتخطيط جبامعة امللك سعود بالرياض

 اخلربات العملية :
- مدير عام متابعة وتقويم اداء قطاعات االقتصاد، اجلهاز املركزي للمحاسبات ) 2008-  2014( ، مصر. 

- مستشار اكادميي ، املعهد العربى العقارى )2005 – 2008 ( ، السعودية .
- مؤسس ومدير املعهد السعودي لعلوم اجملوهرات )2002- 2005 ( ، السعودية . 

- باحث وحماضر "دوام جزئي" ، معهد التخطيط القومى )1994م – 2002 م (، مصر. 
-  باحث تقويم اداء ،اجلهاز املركزي للمحاسبات ، ) 1986 – 2002( ،مصر .

بكالوريوس هندسة مدنية -جامعة قونزاقا سبوكان والية واشنطن أمريكا 1982م
ماجستري ختطيط عمراني واقليمي-جامعة شرق واشنطن تشيين والية واشنطن أمريكا 1984م

ماجستري دراسات عمرانية-جامعة بورتالند احلكومية بورتالند اورجين  امريكا1989م

أوراق علمية:
مشاركة يف ثالث ندوات بأوراق علمية.

1-دراسة لسهولة التنقل 
2-دراسة حتليل االطروحات حلادثة التلوث لناقلة شركة اكسون البرتولية

3-دراسة منوذج لتمويل اإلسكان 

اجتياز االختبار الشامل لدرجة الدكتوراه بكلية العمارة جبامعة امللك سعود



أ/ عبد اهلل بن حمسن النمرى

د/هاني حسن فتياني

مستشار لشركة الصكوك الوطنية بدبي

مدير شركة خاصة بتطوير األعمال

-مستشار لشركة الصكوك الوطنية بدبي
-املشرف العام على االسكان التنموي و مستشار وزير االسكان بوزارة االسكان سابقا

- مستشار رئيس جملس إدارة اهليئة العامة لألوقاف باململكة العربية السعودية و رئيس فريق اعداد اسرتاجتية اهليئة سابقا
و  النزاهة  لتعزيز  السعودية  العربية  اململكة  مدني يف  أول مؤسسة جمتمع  احلسنة  القدوة  العام ملؤسسة سعفة  األمني   -

الشفافية يف قطاع األعمال
-الرئيس التنفيذي لشركة إبرام األعمال القابضة

- نائب رئيس إدارة األصول بدويتشة بنك يف اململكة العربية السعودية
- مدير البيع املؤسسي يف بنك االمارات دبي الوطين كابيتال باململكة العربية السعودية

• شهادة الدكتوراه يف إدارة األعمال من الواليات املتحدة األمريكية، عمل يف عدة شركات باململكة العربية السعودية، وبلغت 
إمجالي اخلربات يف جمال اإلدارة والتسويق واجلودة الشاملة مدة تزيدمخسة وعشرون عاما.

واملشاريع.  األعمال  وتطوير  املنتجات  وتسويق  الصناعية  واإلدارة  التعدينية  واملؤسسات  اإلدارية  النظم  عملية يف  • خربة 
دراسات  وإعداد  الصناعية  إسرتاتيجيات  اإلسرتاتيجي وتطوير  التخطيط  وتأسيس املشاريع وكذلك  إدارة  وتشمل على اخلربة يف 
اجلدوى االقتصادية. وخربة يف التفاوض حول إنشاء املشاريع احمللية والدولية مع تطوير اإلسرتاتيجيات التسويقية الالزمة هلا.

• خربة عملية أكثر من 17 عاما يف تطبيقات اجلودة الشاملة وأنظمة األيزو يف القطاع احلكومي والقطاع اخلاص وتقديم 
دورات تطبيقات أنظمة األيزو واجلودة والتوعية باجلودة ودورات املراجعة الداخلية. 

واحلوكمة  اهلندرة  األعمال  هندسة  إعادة  جمال  يف  استشاراته  بتقديم  وذلك  االستشارات  جمال  يف  اخلربات  تنوعت  ولقد   •
والتطوير اإلداري والدراسات التسويقية والبيعية لكربى املؤسسات السعودية واخلليجية والعربية.

 17025:1999 األيزو  ونظام  األيزو9001:2015   لنظام  الداخلي  والتدقيق  الشاملة  اجلودة  أنظمة  تطبيقات  يف  خربة   •
ونظام األيزو 14001 ونظام األيزو45001ونظام األيزو22000وكذلك يف تطبيق حلقات اجلودة.



أ/ سلطان بن منصور القحطاني

د.م/ بدر بن إبراهيم بن سعيدان

)TM( أخصائي العمليات والتخطيط  / سابك - موطن االبتكار

العضو املنتدب شركة آل سعيدان للعقارات

خترج عام 2010 من جامعة األمام حممد بن سعود اإلسالمية مبدينة الرياض
يعمل حاليًا يف الشركة السعودية للصناعات األساسية سابك ضمن فريق عمل برنامج موطن االبتكار™

يشرف على املهام املتعلقة بتحليل ومراقبة املنزل عالي األداء من حيث كيفية عمل واستجابة التقنيات
و انتاج واستهالك الكهرباء وصواًل للتوازن الِصفري وإعادة تدوير املاء املستخدم يف املنزل.

املناصب احلالية:
* العضو املنتدب شركة آل سعيدان للعقارات (السعودية، 2017 (

* عضو جملس إدارة شركة سرد للتطوير العقاري (السعودية, 2009 (
* عضو جملس إدارة شركة موطن العقارية (السعودية، 2007 (

* عضو جملس إدارة كورزون إلدارة األصول (اململكة املتحدة، 2010 (
* عضو اللجنة العقارية يف غرفة التجا رية الصناعية (الرياض، 2005 (

* عضو جملس إدارة شركة عقارات اخلليج (السعودية, 2017 (
* عضو جملس إدارة شركة كينيتك حللول الطاقة املتجددة (الواليات املتحدة األمريكية, 2015 (

* عضو جملس إدارة شركة العليا العقارية (السعودية, 2016 (
* عضو جملس إدارة شركة الديار للوحدات السكنية (السعودية, 2009 (

* عضو جملس إدارة شركة تبسيط الصيانة (السعودية, 2010 (



م/أمحد بن عطا أبو حوسة

أ/محد آل الشيخ

نائب مدير إدارة املشاريع الكربى بوزارة اإلسكان 

الرئيس التنفيذي لشركة اخلزف

العضويات:
عضو مؤهل يف اهليئة السعودية للمهندسني 

املشاركات والندوات:
شارك يف العديد من الندوات كمتحدثا 

1. منتدى ريستاكس العقاري يف الدمام 2014
2. املنتدى العقاري بالرياض 2014

3. املنتدى العقاري األول للجمعية السعودية لعلوم العقار 2016

املؤهالت العلمية: ماجستري ادارة اعمال ( MBA ( 1989 م، جامعة سانتا كالرا، كاليفورنيا،
الواليات املتحدة االمريكية، بكالوريوس إدارة اعمال، جامعة امللك سعود، ودورات متخصصة

يف القيادة واإلدارة، وإدارة االعمال و التسويق.

اخلربات العملية:
الرئيس التنفيذي 10 / 2016 م – مستمر

شركة اخلزف السعودية
نائب الرئيس للتسويق والربامج 6 / 2013 م – 10 / 2016 م

اهليئة العامة للسياحة والرتاث الوطين
نائب الرئيس املساعد للتسويق 11 / 2011 م – 6 / 2013

اهليئة العام للسياحة والرتاث الوطين
مدير عام الربامج واملنتجات السياحية 9 / 2008 م- 11 / 2011

اهليئة العام للسياحة والرتاث الوطين



أ/ممدوح الشرهان

أ.د.م / خالد السكيت

الرئيس التنفيذي للشركة العقارية

رئيس جملس ادارة اجلمعية السعودية لعلوم العقار

Licenses
 Authorized Financial Consultant
 Authorized Administration Consultant
Experience
 CEO in Al-Akaria August -2018 present
 CFO in Al-Akaria -2016 July 2018
 Board member of Hail Cement Company Nov. -2018present
 Audit committee member of Binya infrastructure company -2016present
 Chairman of Sakom -2017 present
Sakom is JV between Al-Akaria and BOSCO E&C. Facility and Property Company
 Leader of The Establishment team for Saudi Refinance Real-estate Company
SREC is a national real estate finance company for Saudi Arabia. Sponsored by PIF, SREC will 
increase access to Refinance for Mortgage company portfolio across the KSA.
 Vice Chairman of Bidaya home finance company 2016 - 2014

استاذ التخطيط  العمراني والتطوير العقاري  جبامعة امللك سعود
مؤسس اجلمعية السعودية لعلوم العقار

مؤسس برنامج املاجستري يف التطوير العقاري يف جامعة امللك سعود
رئيس هيئة احملررين جملة كلية العمارة والتخطيط يف جامعة امللك سعود

رئيس جملس ادارة اجلمعية السعودية لعلوم العقار
عضو جملس ادارة الشركة العقارية السعودية



أ/ خالد عبد احملسن الباتع 
املال – عضو جملس إدارة جملس اجلمعيات التعاونية باململكة

مرشد بصندوق املئوية .
عضو اللجنة الزراعية بالغرفة التجارية .

 رئيس جلنة اإلستثمار باجلمعية اخلريية .
 رئيس اللجنة التعليمية باجلمعية اخلريية .
 عضو جملس أمناء ملتقى اخلطة الزراعي .

 عضو اجمللس اإلستشاري مبدينة األمري عبدالعزيز بن مساعد االقتصادية .
 عضو اجلمعية السعودية للعلوم الزراعية جبامعة امللك سعود .

 عضو جلنة النقل .
 رئيس جملس إدارة اجلمعية التعاونية الزراعية التسويقية حبائل .

 رئيس جلنة اإلشراف واملتابعة برالي حائل الدولي .

أ.د. عبد اهلل بن مبارك آل سيف
أستاذ الدراسات العليا يف كلية الشريعة الرياض

1. عمل وكياًل لعمادة البحث العلمي لشؤون مراكز البحوث وقواعد املعلومات يف جامعة اإلمام حممد بن سعود.
2. تأسيس أحد عشر مركزا حبثيا يف جامعة اإلمام باسم الوحدات البحثية وهي مراكز متويل األحباث يف اجلامعة.

3. أستاذ الدراسات العليا يف كلية الشريعة بالرياض حاليا.
4. أستاذ متعاون يف جامعة األمري سطام –دراسات عليا-سابقًا.

5. ناقش عددًا من الرسائل العلمية وأشرف على الكثري منها.
6. رئاسة وعضوية اللجان العلمية يف عدد من الندوات العلمية احملكمة.

7. عضو اجلمعية الفقهية السعودية.
8. عضو مؤسس للهيئة العاملية للوسائل التقنية )التابعة لرابطة  العامل اإلسالمي( وعضو اللجنة التنفيذية فيها.

9. عمل حماضرًا يف قسم الفقه ملدة طويلة وإىل اآلن.
10. عمل مستشارًا خاصًا ألحد الوزراء وقدم له أكثر من 17 مشروعًا متميزًا.

11. له أكثر من سبعة كتب مطبوعة .
12. له أكثر من عشرة أحباث علمية منشورة.

13. جمموعة من املقابالت الصحفية واملقاالت يف عدد من اجملالت والصحف .



د. / د/أمحد بن عبدالعزيز الشثري
عضو هيئة التدريس جبامعة األمري/ سطام بن عبد العزيز

بكالوريوس, كلية الشريعة بالرياض 

ماجستري, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, املعهد العالي للقضاء / قسم الفقه املقارن

دكتوراه, جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية, املعهد العالي للقضاء/قسم الفقه املقارن, عنوان الرسالة:"إدارة السيولة 
يف املصارف اإلسالمية دراسة تأصيلية تطبيقية" 

أ/ عبد اهلل بن حيي الشهري 
مدير اإلدارة العامة للجمعيات واملؤسسات األهلية

املؤهل:
بكالوريوس علوم ادارية / حماسبة عام 1407

جهة العمل:
وزارة العمل والتنمية االجتماعية - وكالة الوزارة للتنمية االجتماعية

مدير عام االدارة العامة للجمعيات واملؤسسات اخلريية منذ عام 1438
مستشار مالي لوكالة الوزارة للتنمية االجتماعية منذ عام 1436



م/ مشاري بن فهد اجلويرة
مدير عام ادارة التنيمة والتطوع واملشرف على مبادرة االسكان التعاوني بوزارة االسكان

املهندس / مشاري بن فهد اجلويرة
مدير عام ادارة التنيمة والتطوع واملشرف على مبادرة االسكان التعاوني بوزارة االسكان

عنوان الورقة :
االسكان التعاوني يف ظل رؤية 2030

د/ ماجد عطا اهلل الشمروخ
مدير عام شركة أرمس للتجارة واالستثمار

شهادة الدكتوراة ختصص ادارة اعمال عام 2007
شهادة املاجستري ختصص ادارة اعمال عام 2004

شهادة البكالوريوس - كلية االدارة واالقتصاد ختصص حماسبة عام 1985



احملامي/عبد اهلل بن منصور اجلطيلي
رئيس مجعية عنيزة التعاونية االستهالكية

أ/هند بنت مياح احلربي
مديرة مجعية حرفة التعاونية

سفرية السالم ملنظمة االغاثة االنسانية بالسويد
عضو صناع التغيري للتنمية والتطوير

الرخصة الدولية للمسؤولية االجتماعية
عضو استشاري مباشرة عمل املرأة يف جملس الغرف السعودية بالرياض والعديد من العضويات يف جمال التنمية املستدامة 

واالدارة ومتكني املرأة



مجلة

Islamic Corporation for the 
Development of the Private Sector

 رعاة المعرض
المصاحب للملتقى



والفعاليات  ا�نشطة  لدعم  متقدمة  تسويقية  خدمات  الرياض  عين  تُقّدم 
لعمالئها على الصعيد المحلي والدولي

يتمتع فريقنا بالخبرة الكافية لتسويق الفعاليات من معارض ومؤتمرات بالطرق 
ا�كثر فائدة للمنظمين

تُتيح خططنا االحترافية الوصول ل�هداف المرجوة من المعارض والمؤتمرات 
عبر اختيار المكان والتوقيت المالئَمين

توّفر قاعدة بيانات عين الرياض المحدثة الفرصة المناسبة لوصولكم للشريحة 
المستهدفة



تُمّثل عين الرياض واحدة من أهم منصات التسويق في منطقة الخليج، والتي تتم إدارتها من قبل 
مجموعة من الخبراء المتخصصين في المنطقة، وتمتلك من الخبرة ما يزيد على 18 عامًا.

أهم  من  واحدة  تعد  التي  التسويقية  منصتها  عبر  الخدمات  من  متكاملة  باقة  الرياض  عين  تقدم 
المنصات التسويقية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الخليج.

يصّنف موقع عين الرياض من أكثر المواقع زيارة في المملكة العربية السعودية وا�مارات العربية 
المتحدة.



رقم الرخصة : 18/7808


