
من خارج اململكة:

األوراق البحثية: 
يف  منها  املقبول  ن�شر  و�شيتم  العلمي،  للتحكيم  للموؤمتر  املر�شلة  البحثية  الأوراق  جميع  اإخ�شاع  �شيتم 

الكتاب العلمي للموؤمتر.

تقديم األوراق البحثية:
تر�شل امللخ�شات والأوراق البحثية عرب الربيد الإلكرتوين saifconf@qu.edu.sa ، على اأن يتم مراعاة 

ما يلي:
• اأن تكون لغة البحث هي اللغة العربية اأو اللغة الإجنليزية.	
• اأن ل يتجاوز ملخ�ص البحث 4000 كلمة.	
• للغة 	  14 وحجم   Traditional Arabic بخط  الكتابة  وتكون  �شفحة،   30 عن  البحث  يزيد  ل  اأن 

العربية، و Times New Roman وحجم 12 للغة الإجنليزية.
• اأن ل يكون البحث من�شورا يف موؤمتر �شابق.	

تواريخ مهمة:
• : اآخر موعد لتقدمي ملخ�ص البحث.	 يوم الأحد 4/13/ 1439هـ، املوافق 2017/12/31م   
• : موعد اإبالغ الباحثني بنتيجة حتكيم امللخ�ص.	 يوم الأحد 4/20/ 1439هـ، املوافق 1/7/ 2018م   
• : اآخر موعد لتقدمي الورقة البحثية كاملة.	 يوم ال�شبت 5/17/ 1439هـ، املوافق 2/3/ 2018م  
• : اإخطار الباحثني بنتيجة التحكيم.	 يوم اجلمعة 5/30/ 1439هـ، املوافق 2/16/ 2018م   
• : اآخر موعد لإر�شال الورقة البحثية ب�شكلها النهائي.	 يوم الأحد 6/9/ 1439هـ، املوافق 2/25/ 2018م  
• يومي الأربعاء واخلمي�ص 26-27 جمادي الثاين 1439هـ، املوافق 14-15 مار�ص 2018م : فعاليات املوؤمتر.	
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• 	.)UNIDO( منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�شناعية
• 	.)OECD( منظمة التعاون القت�شادي والتنمية
• 	.)EIB( بنك ال�شتثمار الأوروبي 
• مفو�شية الحتاد الأوروبي.	
• الهيئة املاليزية للتنمية ال�شناعية.	

• الهيئة ال�شنغافورية للتنمية ال�شناعية.	
• الهيئة الرتكية للتنمية ال�شناعية.	
• دول متطورة ذات جتارب �شناعية ناجحة.	
• املتميزين 	 الدوليني  الأكادمييني  بع�ص 

يف جمال التنمية ال�شناعية.
• جهات اأخرى ذات �شلة.	



تمهيد: 
يف اإطار عزم اململكة العربية ال�شعودية على تطوير القت�شاد ال�شعودي وتنميته وتنويع م�شادر 
دخله ، وزيادة تناف�شية القطاعات املختلفة على امل�شتوى املحلي والإقليمي والدويل، ويف �شوء روؤية 
اململكة 2030، ُيعد القطاع ال�شناعي من القطاعات الواعدة؛ لأهميته الق�شوى من بني القطاعات 
الإنتاجية املختلفة يف اململكة . كما ُتوؤكد اأدبيات التنمية والنمو القت�شادي اأن التنمية ال�شناعية 
هي املحور الأ�شا�ص الذي ت�شعى اإليه الدول. ومن هذا املنطلق راأت اجلمعية العلمية لال�شتثمار 
والتمويل يف كلية  القت�شاد والإدارة بجامعة الق�شيم �شرورة عقد موؤمتر لال�شتثمار والتمويل 
ال�شناعي يف اململكة العربية ال�شعودية. حيث من املوؤمل اأن يخرج املوؤمتر بتو�شيات حول تنويع 
برامج ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي، وزيادة ا�شتغالل املوارد املتاحة، بالإ�شافة اإىل اإيجاد فر�ص 
عمل مالئمة للمواطنني، ونقل التكنولوجيا ال�شناعية وتوطينها، مبا ُي�شهم يف حتقيق اأهداف 
روؤية اململكة 2030. ولكي يحقق املوؤمتر اأهدافه ي�شعى القائمون عليه اأن يكون من بني املتحدثني 
ممثلون لهيئات وموؤ�ش�شات �شناعية حملية ودولية لال�شتفادة من التجارب الناجحة يف هذا املجال.  

أهداف المؤتمر: 
التعرف على الو�شع الراهن لال�شتثمار ال�شناعي، وعالقته بهيكل القت�شاد ال�شعودي. . 1
اإلقاء ال�شوء على �شيا�شات ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي باململكة.. 2
الوقوف على التجارب الدولية والإقليمية واملحلية املختلفة يف جمالت ال�شتثمار والتمويل . 3

ال�شناعي والدرو�ص امل�شتفادة منها. 
تقدمي روؤية مل�شتقبل ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي باململكة.. 4
الو�شول اإىل مقرتح اإطار اإ�شرتاتيجي يخدم ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي باململكة يف �شوء . 5

روؤية 2030.  

محاور المؤتمر:
املحور الأول: الو�سع الراهن لال�ستثمار والتمويل ال�سناعي باململكة العربية ال�سعودية

• ال�شيا�شات والت�شريعات ال�شتثمارية والتمويلية للقطاع ال�شناعي باململكة.	
• وال�شناعة 	 الطاقة  )وزارة  باململكة  ال�شناعية  التنمية  يف  ودورها  احلكومية،  املوؤ�ش�شات 

والرثوة املعدنية- وزارة التجارة وال�شتثمار - �شندوق التنمية ال�شناعية – وغريها(.
• دور املدن ال�شناعية والقت�شادية يف التنمية ال�شناعية باململكة.	
• ال�شتثمار الأجنبي املبا�شر FDI ودوره يف التنمية ال�شناعية باململكة.	

املحور الثاين: القطاع ال�سناعي وهيكل القت�ساد ال�سعودي
• اأهمية القطاع ال�شناعي، وم�شاهمته يف الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة.	
• هيكل ال�شادرات والواردات ال�شناعية باململكة.	
• امل�شكالت والتحديات التي تواجه ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي باململكة.	
• القطاع ال�شناعي، و�شوق العمل يف اململكة. 	
• تناف�شية القطاع ال�شناعي ال�شعودي حملياً واإقليمياً ودولياً.  	

املحور الثالث: فر�ص ال�ستثمار والتمويل ال�سناعي باململكة
• القطاع احلكومي، وفر�ص ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي يف اململكة.	
• القطاع اخلا�ص، وفر�ص ال�شتثمار والتمويل ال�شناعي يف اململكة.	

املحور الرابع: التجارب والت�سريعات امل�ستفادة يف جمال ال�ستثمار والتمويل ال�سناعي
• جتارب حملية - جتارب اإقليمية - جتارب دولية.	

املحور اخلام�ص: ال�ستثمار والتمويل ال�سناعي باململكة يف �سوء روؤية  2030
• تهيئة البيئة الت�شريعية والتنظيمية للقطاع ال�شناعي باململكة.	
• تطوير الأن�شطة واملجالت ال�شناعية باململكة  وتنويعها. 	
• هيكلة �شوق العمل، ودوره يف دعم ال�شتثمار ال�شناعي باململكة.	
• حتديث البنية التحتية للقطاع ال�شناعي، واجلاهزية للتكنولوجيا يف اململكة. 	
• منظومة العناقيد ال�شناعية كبديل للمدن ال�شناعية التقليدية.	
• يدعم 	 مبا  جديدة  متويلية  م�شادر  وا�شتحداث  احلالية،  التمويلية  امل�شادر  تطوير 

ال�شتثمار ال�شناعي باململكة.
اجلل�سة اخلتامية: البيان اخلتامي والتو�سيات.

الجهات المتوقع مشاركتها:
من داخل اململكة:

وزارة الطاقة وال�شناعة والرثوة املعدنية.	•
وزارة التجارة وال�شتثمار.	•
�شندوق التنمية ال�شناعية.	•
موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي.	•
الهيئة العامة لال�شتثمار.	•
اجلامعات ال�شعودية.	•

املدن ال�شناعية باململكة.	•
الغرف التجارية وال�شناعية باململكة.	•
ممثل لروؤية اململكة العربية ال�شعودية 2030.	•
�شركات التعدين والطاقة.	•
امل�شارف العامة واخلا�شة.	•
جهات اأخرى ذات �شلة.	•


