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 توفري الفرصة للباحثني واملطورين واملهتمني بقطاعات التنمية العمرانية الشاملة للتواصل معًا وللمساهمة بالدراسات 
حتسني  ثم  املستدامة« ومن  اإلسكانية  »التنمية  حتقيق  يف  العقاري« ودورها  »التطوير  جمال  يف  املتخصصة  واألبحاث 

وتسهيل عملية توفري   املساكن التي يحتاج إليها اجملتمع يف الريف واحلضر بالكم والكيف املناسبني.
 

مفهوم   ظل  يف  املسكن  وتداول  إنتاج  عملية  يف  تتحكم  التي  السوق  وآليات  احلديثة  والتطورات  اخملتلفة  األبعاد  تناول 
التطوير العقاري الذي يحقق التنمية العمرانية املستدامة.

دراسة سبل بناء ونشر ثقافة »التنمية العقارية املستدامة« بني مؤسسات القطاع احلكومي والعام والشركات اخلاصة                         
وبني املواطنني واألطراف املشاركني يف عملية التنمية العمرانية الشاملة.

   
التعرف على أهم التحديات والفرص التي تواجه حتقيق مفهوم »التنمية العقارية املستدامة« باململكة.

  
عرض التجارب واخلربات الناجحة وتقييم اجلهود احلالية واقرتاح التوجهات املستقبلية والسياسات الفاعلة لتطوير وتفعيل 

مفهوم » التنمية العقارية   املستدامة« .

                                                             
                                                              احملاور 

األطر النظرية ملفهومي »التطوير العقاري« و«التنمية اإلسكانية املستدامة« وكيفية التمازج بينهما.

التخطيط  اإلقليمي،  التخطيط  )التخطيط االسرتاتيجي،  التنمية اإلسكانية املستدامة:  العقاري ومستويات عملية  التطوير   
احلضري، التصميم احلضري، التصميم املعماري، التصميم الداخلي، مواد وتقنيات البناء والتشييد(، أهمية دور كل مستوى. 

 التعليم العقاري يف اجلامعات احمللية والعربية والعاملية: مدخالت وخمرجات التعليم العقاري، مكونات نظام التعليم 
العقاري )اخلطط الدراسية، املوارد البشرية، أساليب وتقنيات التدريس، البيئة الدراسية، التجهيزات واألجهزة، الخ(.

 القوانني واألنظمة احملددة لعملية التطوير العقاري: ودورها يف إجناح مهمة التطوير العقاري يف حتقيق التنمية اإلسكانية 
املستدامة.

 
والطلب  العرض  يف  تتحكم  التي  العقاري  السوق  آليات  املستدامة:  العقارية  للتنمية  العقاري  التطوير  عملية  اقتصاديات   
املستقبلي للمساكن ويف عمليةإنتاج وتداول املسكن يف ظل مفهوم استدامة التنمية. البدائل االقتصادية للمسكن، 

املساهمات يف التمويل والرهن العقاري، االستثمارات العقارية حمللية واألجنبية. 
 

 جتارب وخربات تطوير وحتقيق مفهوم »التطوير العقاري يف التنمية اإلسكانية املستدامة » يف اململكة والعامل. 

األهداف



 االثنني 17 ذو القعدة 1431هـ
Monday 25 October, 2010

صالة العصر والغذاء

نهاية جلسات اليوم األول

حفل االفتتاح

برعاية صاحب السمو امللكي األمري الدكتور/ منصور بن متعب بن عبدالعزيز  وزير الشئون البلدية والقروية

Open Discussion

Open Discussion

Asr Prayers and Lunch

Zuhr Prayer and Recess

Opening Ceremony

Eng. Shujaa Yahya Almusleh
Deputy of the Eastern Province Amanah forMunicipalities 

and General Manager of the City Planning Department

Eng. Abdullatif Abdulmalik Al AlSheikh
High Commission for the Development of Arriyadh

Mr. Aeyad Farhan Al-Qahtani 
President of Somou Real Estates Company and Chairman of 
Real Estate Committee in the Eastern Chamber of Commerce

مناقشة مفتوحة          

م. شجاع بن يحيى املصلح
وكيل أمانة املنطقة الشرقية للبلديات ومدير عام   

إدارةالتخطيط العمراين

م. عبداللطيف بن عبد امللك آل الشيخ

الهيئة العليا لتطوير الرياض

      أ. عايض بن فرحان القحطاين
رئيس جملس ادارة شركة سمو العقارية 

ورئيس اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

دور املؤسسات العامة واخلاصة يف التنمية العمرانية 
املستدامة

رئيس اجللسة: أ. د. مشاري بن عبداهلل النعيم 
أستاذ العمارة،كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام 

Open Discussion
Break 

  Registration for the lectures session

12:15 - 12:00

01:00 - 12:00

 02:00-01:00

 03:30-02:00

03:00-02:00

3:30-03:00

03:30

Time / الوقت
am 08:30 - 07:30

10:00 - 08:30

09:30 - 08:30

10:00 - 09:30
 10:30-10:00

   12:00 -10:30

10:45 - 10:30

11:00 - 10:45

11:15 - 11:00

11:30 - 11:15

11:45 - 11:30

12:00 - 11:30 

مناقشة مفتوحة          

صالة الظهر واسرتاحة

التسجيل

مناقشة مفتوحة  

اسرتاحة 

 االستدامة يف العمارة والتنمية احلضرية
رئيس اجللسة:د. عبدالعزيز بن جمال الساعاتي

وكيل جامعة الدمام للدراسات العليا والبحث العلمي
املتحدث الرئيسي :

الربوفيسور/ جيمس استيل
جامعة جنوب كاليفورنيا، الواليات املتحدة األمريكية

التقاليد، والتكنولوجيا، واستدامة العمارة والعمران 

األطر النظرية للتطوير العقاري واإلسكان املستدام
رئيس اجللسة: د. سعيد بن أحمد العويس

رئيس قسم العمارة الداخلية، كلية العمارة والتخطيط،
 جامعة الدمام

د. ربيع حممد رفعت
جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن

العمارة اخلضراء ودورها فى صياغة مستقبل التنمية العقارية

د. حمبور رحمان
 اجلامعة التقنية مباليزيا

هل سياسات الدول بشأن اإلسكان مستدامة؟

د. أحمد أبو احلهيجاء
جامعة فيالديلفيا، األردن.

األردن: احلاجة السكنية واإلسكان املستدام

د. أحمد يحى
الكلية الفيدرالية للتعليم، كانو، نيجرييا

تكامل الدين والثقافة والطبيعة يف البيئة املبنية يف كانو : منوذج 
لعمارة مستدامة

د. جميل دحدوح، احلاج بن خالد، وعالوة عميش
معهد تسيري التقنيات احلضرية، جامعة املسيلة

السكن االجتماعي باجلزائر ومدى متاشيه مع اخلصائص البيئية العالية 
حالة 520 مسكن اجتماعي باملسيلة--اجلزائر

عرض جتربة تطبيقية:  د. عبداهلل حسني القاضي 
كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام

دور املساكن امليسرة يف التنمية العقارية:
 جتربة مشاريع األمري حممد بن فهد لإلسكان امليسر 

Sustainability in Architecture and Urban Development
Session Chair: Dr. Abdulaziz Jamal Al-Saati, Vice President of University 

of Dammam for Graduate Studies and Scientific Research

Keynote Speaker: Prof. James Steele
University of Southern California, USA

Traditions, Technology, and Sustainable Urbanism 
and Architecture 

Theoretical frameworks of real estate and housisustainability
Session Chair: Dr. Saeed Ahmed Al-Owais

 Chairman,Dept of Interior Design, College of Architecture & Planning, 
University of Dammam

Dr. Rabee Reffat
KFUPM, KSA

Shaping the Future of Property Development: The Green Architecture Approach

Dr. Mahbubur Rahman
Universiti teknologi Malaysia

Is International Housing Approaches Sustainable?

Dr. Ahmed Abu Al Haija
Philadelphia University - Jordan

Jordan: Housing Need and Sustainability

Dr. Ahmed Yahya
Federal College of Education, Kano, Nigeria

Integration of Religion, Culture and Nature in the Kano Built 
Environment: Model for A Sustainable Architecture

Dr. Jamel Dahdouh, AlHaj Ibn Khalid, 
and Alawa Ameesh

Urban Technology Institute, Mesila University
The Fulfilment of Social Housing in Algeria of the High Environmental 

Standards Measures: Case Study Social Housing In Mesila
Experiment of Practical Experiment : Dr. Abdullah Husain Al-Kadi 

College of Architecture and Planning, University of Dammam
The Role of Affordable Housing in Real Estate Development:

 the Experience of Prince Mohammad Ben Fahd Projects
 in Affordable Housing

  The Role of Public and Private Organizations in 
Sustainable Development

Session Chair : Dr. Mashari Abdullah AlNaiam
Professor of Architecture, College of Architecture & 

Planning, University of Dammam

اليوم األول
Day 1 

ول
 األ

وم
الي

End of Day 1 activities



اليوم الثاين
Day 2 

Tuesday 26 October, 2010 

التطوير العقاري املستدام على املستوى االسرتاتيجي 
رئيس اجللسة:  م. فهد بن حممد اجلبري

أمني اإلحساء

د. نويبات إبراهيم  و  أ. سعودي هجرية   
جامعة املسلة، اجلزائر

دراسة نقدية للرتقية العقارية من خالل تنوع 
الربامج السكنية باجلزائر

د. مهند حاج حسني و كاثرين سيميدور 
فرنسا

اسرتاتيجيات التصميم من أجل اسكان مستدام 
حالة دراسية نابلس وأريحا 

أ. د. حممد عاطف إلهامي 
األكادميية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، 

اإلسكندرية، جمهورية مصر العربية.
تأثري خماطر االحتباس احلراري العاملي على التنمية 

العقارية املستدامة بجمهورية مصر العربية

م. حليمة زيداين 
قسم تسيري املدينة- جامعة املسيلة – اجلزائر

اجملال العمراين للمدينة اجلزائرية بني التدهور وآليات 
االستدامة

اجللسة الرابعة: التطوير العقاري املستدام على 
مستوى التخطيط احلضري 

رئيس اجللسة:  :  أ. د. عادل بن شاهني الدوسري 
رئيس قسم تخطيط احلضري واإلقليمي، كلية 

تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن، 
الظهران.

مناقشة مفتوحة 
اسرتاحة 

  Sustainable Real Estate at the Strategic Level
Session Chair:   Eng. Fahd Mohammad Al-Jubair 

The Secretariat General of Al-Ahssa

Dr. Nouibat Brahim and Saudi Hejera 
Msila University, Algeria

Critical study of Real Estate Development Across the 
Range of Housing Programs in Algeria

Dr. Muhannad Haj Hussein  andCatherine Semidor
GRECAU, Ecole Nationale Supérieure D architecture

et de Paysage de Bordeaux, France
Design Strategies for Sustainable Housing in

 Palestine, Case Study: Jericho and Nablus
Prof. Dr. Mohamed Atef Elhamy 

Arab Academy for Science and Technology and Maritime 
Transport, Egypt

The Impact of Global warming Threats on Sustainable 
Real Estate Development in Egypt

Eng. Halima Zidane 
University, Msila –Algeria Urban Techniques Management 

Institute, Algeria
Urban area of Algerian cities between deterioration and 

mechanism of sustainability

Open Discussion
Break

,

مناقشة مفتوحة 

صالة الظهر واسرتاحة

Open Discussion

Zuhr Prayer and Recess
Session IV: Sustainable Real Estate at the Urban Planning Level

Session Chair:  Prof. Dr. Adel Shahin Al-Dossary , Chairman
City & Regional Planning Department Council, College of Environmental 
Design, King Fahd University for Petroleum and Minerals, Dhahran.  

تطور التعليم العقاري: أبعاد عاملية وحملية
رئيس اجللسة: أ. د. عبد العزيز بو بشيت

عميد كلية تصاميم البيئة، جامعة امللك فهد 
للبرتول واملعادن

املتحدث الرئيسي : أ. د. خالد سكيت السكيت
كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود

التعليم العقاري باململكة العربية السعودية:
 جتربة جامعة امللك سعود

  املتحدث الرئيسي : أ. د. عاكف أسداهلل قاصي 
كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام

آفاق التعليم العقاري باململكة العربية السعودية
   والعامل

Real Estate Education: Local and International 
Dimensions

Session Chair: :  Prof. Dr. Abdulaziz Bubshait , Dean,
 College of Environmental Design, King Fahd University

 for Petroleum and Minerals

Keynote Speaker: Prof. Dr. Khaled Skeat Al-Skeat
King Saud Univresity, Riyadh 

Real Estate Education in the KSA: 
the experiment of King Saud University

Keynote Speaker: Prof. Dr. Akef Asadullah Qasi
Univresity of Dammam

Perspectives on Real Estate Education in the KSA
    and the World

عرض جتربة تطبيقية: د. عبدالعزيز الدوسري
مشرف الشئون الفنية والهندسية، وادي الرياض 

للتقنية، جامعة امللك سعود، الرياض
وادي الرياض للتقنية:  منوذج للتنمية العقارية املستدامة

 الثالثاء 18 ذو القعدة 1431هـ

10:00 - 08:30
am

09:00 - 08:30

09:30 - 09:00

 10:30 - 10:00

10:45 - 10:30

11:00 - 10:45

12:30 – 12:15

02:00 – 12:30

12:00–10:30
pm

10:00 - 09:30

12:15 - 12:00

11:15 - 11:00

11:30 - 11:15

11:45 - 11:30

12:00 - 11:45

Experiment of Practical Experiment: Dr. Abdulaziz Aldusari 
Engineering & Technical  Director , Riyadh Techno Valley, King 

Saud Univ.
 Riyadh Techno Valley: an Model for Sustainable Real Estate Development 

Experiment of Practical Experiment
Eng. Shujaa Yahya Almusleh

 Deputy of the Eastern Province Secretariat for Municipalities 
and General Supevisor of the City Planning Dept

 Developing Governmental Housing Plans and its Impacts on 
Sustainable Real Estate and Housing: The Experiment of EP 

Amnah

عرض جتربة تطبيقية:م. شجاع بن يحيى املصلح 
وكيل أمني املنطقة الشرقية لشئون البلديات واملشرف 

العام على اإلدارة العامة للتخطيط العمراين
تطوير اخملططات السكنية احلكومية وتأثريها على 
التطوير العقاري واإلسكان املستدام : جتربة أمانة 

املنطقة الشرقية

Time / الوقت



اليوم الثاين
Day 2 

Open Discussion

Field Trip to Al-Uqair Historical Port and Dinner 
Party at the Honor of the Amanah of AlAhssa 

Muhafadhah

Asr Prayer

اين
الث

م 
يو

ال

Open Discussion

Dr. Mahmoud Foad Mahmoud 
Suez Canal University, Egypt

The Strategic Planning as an approach to Real Estate 
development and Housing development: Case study 

Al Fayoum city, Egypt

Dr. Ahmed Akakba and Mostafa Gaouas 
University of Batna, Algeria

Urbanization in the Valley Mzab: the Creation of New 
Local Models of Housing to Achieve a Sustainable 

Urban Development

Dr. Abdelhalim   Assassi and Dr. Lazhar  Boudjlal 
University of Batna, Algeria

The design and creation of green areas for urban 
spaces in real estate projects: Case study social 

housing project in Batna city, Algeria

Experiment of Practical Experiment:
Dr. Elhadj Benkhaled and Amel Dahdouh, Allaoua 

Ammicheand and Mr. Kara Abdelhamid
:  Musilah University, Algeria

Market Management of Urbanized Lands, A Challenge 
for Sustainable Urban Development M’sila City.

 Sustainable Real Estate at the Construction
Material and Technologies

Session Chair:Prof. Dr. Abdulaziz Saad Al-Mogren 
Dean, College of Architecture and Planning, King Saud University

Dr. Shahid Kabir, Othman Sidek and Tay Yee Cheun
Universiti Sains Malaysia. 

Green Materials for Sustainable Housing Development: 
Agrowaste Ashes as a Cement Replacement For 

Concrete Structures in Hot Arid Climates

Dr. Alaa El-Dean El-Alfy 
Faculty of Fine Arts, Alexandria University, Egypt.

Improving Building Sustainability through Value 
Engineering

Dr. Ashraf Alkibsi: 
Dhamar University, Yaman

Activation of mud use in construction: towards a 
sustainable architecture in Yemen

Dr. Samir Foura and Dr. Samira Debache
University 0f Constantine, Algeria

Development 0f Materials for Low Energy 
Building: Case of Algeria

Experiment of Practical Experiment:
Eng. Isa Almohannadi

Doha Land Company, Doha, Qatar. 
Sustainable Property Development: Dohaland’s 

‘Musheireb’ project - world>s first sustainable 
downtown regeneration project

مناقشة مفتوحة 

صالة العصر

زيارة ميدانية إىل ميناء العقري التاريخي وحفل 
عشاء على شرف أمانة حمافظة األحساء

د. حممود فؤاد حممود  
جامعة قناة السويس، بوسعيد

 جمهورية مصرالعربية
التخطيط اإلسرتاتيجي كمدخل للتطوير العقاري 

والتنمية اإلسكانية املستدامة للمدن 
دراسة حالة: مدينة الفيوم - جمهورية مصر العربية

د. احمد عقاقبة ومصطفي قواس  
جامعة باتنة، اجلزائر

التعمري يف وادي مزاب: استحداث مناذج إسكان 
حملية جديدة لتحقيق تنمية عمرانية مستدامة

د. عبد احلليم عساسي ود. لزهر بوجالل 
كلية الهندسة قسم العمارة جامعة باتنة اجلزائر
تهيئة العقار احلضري الغري مبني باملساحات 

اخلضراء يف مشاريع العمران والعمارة: دراسة 
ميدانية لواقع مشاريع السكن اجلماعي مبدينة 

باتنة – اجلزائر

عرض جتربة تطبيقية:

د. احلاج بن خالد، وجميل دحدوح، وعالوة عميش
 وأ. قارة عبد احلميد 

معهد تسيري التقنيات احلضرية-جامعة املسيلة-
اجلزائر

تسـيري سـوق األرض احلضريـة القابلـة للبنـاء،رهـان 
لتنميـة عمرانيـة مستدامـة- حالة مدينة املسيلة

مناقشة مفتوحة    

التطوير العقاري املستدام على مستوى مواد 
وتقنيات البناء 

رئيس اجللسة:  أ. د. عبدالعزيز بن سعد املقرن
عميد كلية العمارة والتخطيط، جامعة امللك سعود

د. شاهد أكرب، عثمان صديق وتاي يي تشون 
جامعة سايان ماليزيا

املواد اخلضراء لتنمية اإلسكان املستدام:
 رماد خملفات الزراعة كبديل للمنشئات اخلرسانية 

يف املناطق احلارة اجلافة

د. أشرف الكبيسي 
جامعة ضمر، اليمن

تفعيل استخدامات الطني يف البناء: نحو تنمية 
عمرانية مستدامة يف اليمن

د. سمري فورة ود. سمرية ديباشي 
جامعة قنسطينطني، اجلزائر

تطوير مواد البناء من أجل مباين ذات قدرة حرارية 
منخفضة: حالة دراسية اجلزائر

عرض جتربة تطبيقية:
م. عيسي املهندي

شركة دوحة الند ، الدوحة، قطر
التطوير العقاري املستدام: جتربة شركة دوحة الند 

يف تطوير مشروع مشري بقلب الدوحة

د. عالء الدين األلفي 
كلية الفنون اجلميلة، جامعة اإلسكندرية

 جمهوريةمصر العربية
حتسني استدامة املباين بواسطة الهندسة القيمية

د. عبد احلكيم كبيش 
جامعة سطيف، اجلزائر

ظاهرة " حتضر األطراف " وأثرها على " العقار الريفي 
دراسة حالة مدينة سطيف 

Dr. Abdelhakim Kebiche
University Sétif, Algeria

The Périuranisation and its Impact on Agricultural Land, 
Where the Town of Setif

03:30 

 10:00-4:00

03:15-03:00

01:15 - 01:00

01:00 - 12:45

01:30 - 01:15

01:45 - 01:30

02:00 - 01:45

02:15 - 02:00

02:15 - 02:00

03:00 - 02:45

03:15 - 03:00

02:45 - 02:30

 03:30 - 2:00
pm

12:45 - 12:30

Time / الوقت
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Presentation of Practical Expirement:
Mr. Hassan Fadhl Oqail 

Deputy Minister, the Ministry of Commerce, Riyadh.
Real Estate Development and Map Selling

Presentation of Practical Expirement:
Eng. Ali Mohammed Al-Sawwat 

General Director of Strategic Planning, Dammam Amanah
Using Engineering Operations and Procedures of 

Residential Building Permits as a Directing Incentive to 
Real Eastate Development in Dammam    

Open Discussion

Zuhr Prayer and Recess

 A Futuristic VisionSustainable Real Estate 
Strategies and Policies: 

Session Chair: Mr. Aeyad Farhan Al-Qahtani
President of Sumou Real Estates Company and

 Chairman of Real Estate Committee in the Eastern 
Chamber

Keynote Speaker:Prof. Dr Mohsen M. Aboulnaga
Professor in Sustainable Built Environment, Government 

Strategy and Policy Advisor, Dubai, UAE 
Sustainable Real Estate Development Strategies and 

Policies: An Overview on Sustainable Cities Framework

Prof. Lamin Mahjoubi
University of West England Prinston, United Kingdom 

A Vision for Implementing Sustainability Principles in 
the Real Estate Industry

Dr. Djelloul Zenati
Architect, Head of Technical Department, Dar-Chioukh 

Municipality, Djelfa, Algeria
Legislation Reconstruction and Real Estate 

Development in Algeria
Prof. Dr. Khandoker Maniruzzaman

College of Architecture and Planning, University of Dammam.
Policies to Supplement Legislation for Reining the Real 
Estate Sector: Towards Sustainable Urban Development

 in Dhaka, Bangladesh

Dr. Peng Xia 
Huazhong University of Science and Technology, China

Research on Self-Initiated Expansion Behavior Based 
on Property Rights in Old Communities: Case Study 

Baoqing Block of Hanzhengjie Area

Dr. Shahriar Shams, A K M Sadrul Islam 
and Arafat A. Bhuiyan

Islamic University of Technology (IUT), Bangladesh 
Sustainable Construction: a Step Towards Reducing 

CO2 Emission

Laws and Regulations Determining  the Real Estate 
Development Process

Session Chair:  Eng. Shujaa Yahya Almusleh
 Deputy of the Eastern Province Amanah for 

Municipalities and General Manager of the City 
Planning Department

Open Discussion

عرض جتربة تطبيقية:أ. حسان بن فضل عقيل
وكيل وزارة التجارة والصناعة، الرياض.
التطوير العقاري والبيع على اخلارطة

عرض جتربة تطبيقية:م. علي حممد السواط
مدير عام التخطيط االسرتاتيجي بأمانة الدمام

استخدام هندسة العمليات اإلجراءات اخلاصة برتاخيص 
البناء السكنية كحافز وموجه للتطوير العقاري بحاضرة 

الدمام

مناقشة مفتوحة 

صالة الظهر واسرتاحة

رؤية مستقبلية السرتاجتيات وسياسات 
التطوير العقاري املستدام

رئيس اجللسة:أ. عايض بن فرحان القحطاين
رئيس جملس ادارة شركة سمو العقارية ورئيس 

اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

القوانني واألنظمة احملددة لعملية التطوير العقاري
 رئيس اجللسة: م.شجاع بن يحيى املصلح

وكيل أمانة املنطقة الشرقية للبلديات ومدير عام
 إدارة التخطيط العمراين

الربوفيسور/ المني حمجوبي
أستاذ بجامعة غرب اجنلرتا برينستون، بريطانيا

رؤية لتفعيل مبادئ االستدامة يف  صناعة العقار

املتحدث الرئيسي : أ. د. حمسن حممد أبو النجا
أستاذ الهندسة املعمارية والبيئة املشيدة 

املستدامة ، خبري حكومي لإلسرتاتيجيات والسياسات 
البيئية، دبي

اسرتاجتيات وسياسات التطوير العقاري املستدام: 
نظرة عامة على أطر املدن املستدامة 

د. جلول زناتي
مهندس معماري، رئيس الدائرة التقنية، بلدية 

دارالشيوخ، اجللفة، اجلزائر

تشريع التعمري والتطوير العقاري يف اجلزائر

د. قندور منري الزمان 
كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام.

سياسات استكمال التشريعات لكبح جماح القطاع 
العقاري: نحو التنمية احلضرية املستدامة يف دكا 

، بنغالديش

د. بينج إكسيا 
جامعة هوزهوجن للعلوم والتكنولوجيا، الصني.

البحث يف السلوك ذاتي التوسع املستند على 
حقوق امللكية يف اجملتمعات القدمية: حالة 

دراسية مبنى بوكينغ،منطقة هانسهنجيجي

د. شهريار شمس، صادرول اسالم وعرفات بيويان 
اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، بنجالديش.

التصميم املستدام: خطوة نحو تخفيض انبعاث ثاين 

أكسيد الكاربون

مناقشة مفتوحة 

Breakاسرتاحة 

10:00 - 08:30
am

11:30 - 11:15

11:45 - 11:30

12:00 - 11:45

12:15 - 12:00

12:30–12:15

11:15 - 11:00

11:00 - 10:45

10:45 - 10:30

10:3010:00- 

  10:00 -09:30

09:30 - 09:00

09:00 - 08:30

12:00– 10:30
am

اليوم الثالث

Wednesday 27 October, 2010 

Time / الوقت



  Day 3
اليوم الثالث

Open Discussion

Closing Session (Recommendations):
Dr. Ali Mohammed AlGarni

Dean of the College of Architecture and Planning, 
Univ. of Dammam and the General Supervisor of the 

Symposium 

End of the Symposium

The Economics of Real Estate towards Sustainable 
Development

Session Chair: Dr. Bassam Mohammed Boudi
The Real Estate Committee of the Eastern 

Province

مناقشة مفتوحة 

اجللسة اخلتامية )توصيات الندوة(:
الدكتور/ علي بن حممد القرين

عميد كلية العمارة والتخطيط، جامعة الدمام، 
واملشرف العام على الندوة

ختام الندوة

 اقتصاديات عملية التطوير العقاري للتنمية 
املستدامة 

رئيس اجللسة:  : د.  بسام حممد بودي
عضو اللجنة العقارية بغرفة الشرقية

أ. د. فهد عبداهلل احلريقي وأ. د. أحمد جارهلل اجلارهلل
, م. صالح اجلعيب، م. حممد الرميحي، م. مشعل 

الشعيبي، وم. سامي احلصني
أساتذة وطالب دراسات عليا بكلية العمارة والتخطيط، 

جامعة الدمام 

الطلب على اإلسكان يف اململكة العربية السعودية

أ. د. أحمد جارهلل اجلارهلل، أ. د. فهد عبداهلل احلريقي، 
م. سامي احلصني، م. صالح اجلعيب ، م. مشعل 

الشعيب، وم. حممد الرميحي
أساتذة وطالب دراسات عليا بكلية العمارة والتخطيط، 

متويل اإلسكان يف اململكة العربية السعودية

أ.د. شيخ مريان  ود. بهزاد صيداوي 
جامعة باث، بريطانيا، وجامعة الدمام.

متويل االسكان امليسر يف اململكة العربية 

السعودية: قيود وحلول حمتملة

د. أشرف السيد البسطويسي 
ود. سيد  الدين  احمد فرج 

املركز القومي لبحوث اإلسكان واإلنشاء، وبنك 

التعمري واإلسكان، القاهرة، جمهورية مصر العربية
رصد للسوق العقاري املصري: حتليل لدور الدولة 

يف التطوير العقاري

عرض جتربة تطبيقية:
أ. عبد الرحمن اخلياط 

بيت التمويل الكويتي، املنامة، البحرين 
التمويل الشخصي واملؤسسي يف القطاع العقاري: 

عرض لتجربة بيت التمويل الكويتي

عرض جتربة تطبيقية:
أ. خالد مصطفى قايد 

مدير االستثمار بشركة متكني، الدمام
، اململكة العربية السعودية 

املعوقات التي تواجه قطاع التطوير العقاري وأثرها 
على االستثمارات العقارية

Prof. Dr. Fahad Al-Harigi, Prof. Dr. Ahmad Al-
Jarallah, Eng. Saleh Joaib, Eng. M. Al-Rumayhi, 

Eng. Meshal Al-Shuaibi, 
and Eng. Sami Alhusayny

Professors and Graduate Students in the College of 
Architecture and Planning, University of Dammam

Demand for Housing in Saudi Arabia
Prof. Dr. Ahmad Al-Jarallah, Prof. Dr. Fahid 
Al Harigi, Eng. Sami Al-Hosayin, Eng. Saleh 
Aljoayb, Eng. Meshal AlShuaybi and Eng. M. 

AlRumayhi
Professors and Graduate Students in the College of 
Architecture and Planning, University of Dammam

Financing Housing in Saudi Arabia

Prof. Dr. Sheik Meeran and
 Dr. Bhzad Sidawi

University of Bath, School of Management, UK and 
Univ. of Dammam. 

The Funding of Affordable Housing in the 
Kingdom of Saudi Arabia: Potential Constraints 

and Solutions

Dr. Ashraf Elsayed Elbastawissi and Dr. Seif Farag
The National Center for Research on Housing and 
Construction, and Construction and Housing Bank, 

Cairo, Egypt 
Monitoring the Egyptian Real Estate Market: 

Analysis of the States Role in Real Estate 
Development

Presentation of a Practical Experiment:
Mr. Abdulhakim AlKhayat  

The Kuwaiti Financing House, Manamah, Bahrain
Personal and Institutional Finance in the Real 
Estate Sector: The Experiment of the Kuwaiti 

Financing House

Presentation of a Practical Experiment:
Mr. Khaled Ahmed Kaied 

Investment Manager, Tamkean Investment & Real 
Estate Development Co.

Constraints Facing Real Estate Sector and their 
Impact on Real Estate Investments

 3:00-02:30

 02:30-02:15

02:15-02:00

02:00–12:30

01:30 -01:15

01:45-01:30

02:00-01:45

01:15- 01:00

01:00- 12:45

12:45 - 12:30 

ث
ثال

م ال
يو

ال

Time / الوقت



 
Provide an platform for academicians, practitioners, developers and those who are interested in urban 
development to interact and contribute with research in "real estate development" and its role in 
achieving sustainable housing development and thereby improve and facilitate the provision of housing 
needed by urban and rural community in appropriate quantity and adequate quality.
 
Addressing different dimensions and recent developments in market mechanisms that control the 
production and circulation of dwellings under a development concept which achieves sustainable urban 
development.
 
Examine ways to build and deploy the culture of "sustainable real estate development" among institutions 
of Government, public and private sectors as well as communities and parties involved in the process of 
comprehensive urban redevelopment.
 
Explore and identify the most important challenges and opportunities facing the realization of the 
concept of "sustainable real estate development". 
 
Overview of successful experiences, valuate current efforts and suggest future directions and policies to 
develop and realize the concept of "sustainable real estate development."  

                                                                                                 Topics                                                                       

Theoretical frameworks of the concepts of "real estate" and "sustainable housing development" and their 
interrelationships.
 
Real estate and sustainable housing development process levels: strategic planning, regional planning, 
urban planning, urban design, architectural design, interior design, materials and construction 
technology, the importance of the role at each level.  
 
Real estate education in local, regional and international universities: input and output of real estate 
education, real estate education system components )study plans, human  resources, teaching methods 
and techniques, the physical environment, equipments and devices, etc.(. 
 
Specific laws and regulations of the real estate development process and its role in achieving sustainable 
real estate and housing development. 
 
The economics of real estate development: sustainable real estate market mechanisms that control the 
future supply and demand for housing in the production and circulation of  housing under the concept of 
sustainable development. Exploring economic alternatives of housing provision, contributions in finance, 
housing mortgage, and real estate investments.   
 
Experiences and successes of achieving the concept of "sustainable real estate and housing development" 
in the Kingdom and the world.

 Objectives



مل
 ع

شة
ور



 الرعاة الرئيسيون

  الرعاة البالتينيون

  الرعاة الذهبيون

  الراعي الفضائي
داعم

  الراعي اإلعالمي


