من خارج اململكة:
•منظمة الأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية (.)UNIDO
•منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية (.)OECD
• بنك اال�ستثمار الأوروبي (.)EIB
•مفو�ضية االحتاد الأوروبي.
•الهيئة املاليزية للتنمية ال�صناعية.

األوراق البحثية:

•الهيئة ال�سنغافورية للتنمية ال�صناعية.
•الهيئة الرتكية للتنمية ال�صناعية.
•دول متطورة ذات جتارب �صناعية ناجحة.
•بع�ض الأكادمييني الدوليني املتميزين
يف جمال التنمية ال�صناعية.
•جهات �أخرى ذات �صلة.

�سيتم �إخ�ضاع جميع الأوراق البحثية املر�سلة للم�ؤمتر للتحكيم العلمي ،و�سيتم ن�شر املقبول منها يف
الكتاب العلمي للم�ؤمتر.

تقديم األوراق البحثية:

تر�سل امللخ�صات والأوراق البحثية عرب الربيد الإلكرتوين  ، saifconf@qu.edu.saعلى �أن يتم مراعاة
ما يلي:
•�أن تكون لغة البحث هي اللغة العربية �أو اللغة الإجنليزية.
•�أن ال يتجاوز ملخ�ص البحث  4000كلمة.
•�أن ال يزيد البحث عن � 30صفحة ,وتكون الكتابة بخط  Traditional Arabicوحجم  14للغة
العربية ،و  Times New Romanوحجم  12للغة الإجنليزية.
•�أن ال يكون البحث من�شورا يف م�ؤمتر �سابق.

تواريخ مهمة:

� :آخر موعد لتقدمي ملخ�ص البحث.
		
•يوم الأحد 1439 /4/13هـ ،املوافق 2017/12/31م
 :موعد �إبالغ الباحثني بنتيجة حتكيم امللخ�ص.
		
•يوم الأحد 1439 /4/20هـ ،املوافق 2018 /1/7م
� :آخر موعد لتقدمي الورقة البحثية كاملة.
		
•يوم ال�سبت 1439 /5/17هـ ،املوافق 2018 /2/3م
� :إخطار الباحثني بنتيجة التحكيم.
		
•يوم اجلمعة 1439 /5/30هـ ،املوافق 2018 /2/16م
� :آخر موعد لإر�سال الورقة البحثية ب�شكلها النهائي.
		
•يوم الأحد 1439 /6/9هـ ،املوافق 2018 /2/25م
•يومي الأربعاء واخلمي�س  27-26جمادي الثاين 1439هـ ،املوافق  15-14مار�س 2018م  :فعاليات امل�ؤمتر.
المملكة العربية السعودية  -جامعة القصيم  -كلية االقتصاد واإلدارة
ص.ب - 6633:بريدة - 51452:هاتف و فاكس - + 96616 380 1837 :جوال+ 966 55 817 66 65 :
البريد اإللكتروني - saif@qu.edu.sa :الموقع اإللكترونيwww.saif.cbe-qu.edu.sa :

يو

مي االربعاء والخميس
1439/6/27-26هـ
2018/3/15-14م

مؤتمر االس��تثمـــار
والتمويلالصناعي
في المملكة العربية الس��عودية

املحور الثاين :القطاع ال�صناعي وهيكل االقت�صاد ال�سعودي

تمهيد:

يف �إطار عزم اململكة العربية ال�سعودية على تطوير االقت�صاد ال�سعودي وتنميته وتنويع م�صادر
دخله  ،وزيادة تناف�سية القطاعات املختلفة على امل�ستوى املحلي والإقليمي والدويل ،ويف �ضوء ر�ؤية
اململكة ُ ،2030يعد القطاع ال�صناعي من القطاعات الواعدة؛ لأهميته الق�صوى من بني القطاعات
الإنتاجية املختلفة يف اململكة  .كما ُت�ؤكد �أدبيات التنمية والنمو االقت�صادي �أن التنمية ال�صناعية
هي املحور الأ�سا�س الذي ت�سعى �إليه الدول .ومن هذا املنطلق ر�أت اجلمعية العلمية لال�ستثمار
والتمويل يف كلية االقت�صاد والإدارة بجامعة الق�صيم �ضرورة عقد م�ؤمتر لال�ستثمار والتمويل
ال�صناعي يف اململكة العربية ال�سعودية .حيث من امل�ؤمل �أن يخرج امل�ؤمتر بتو�صيات حول تنويع
برامج اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي ،وزيادة ا�ستغالل املوارد املتاحة ،بالإ�ضافة �إىل �إيجاد فر�ص
عمل مالئمة للمواطنني ،ونقل التكنولوجيا ال�صناعية وتوطينها ،مبا ُي�سهم يف حتقيق �أهداف
ر�ؤية اململكة  .2030ولكي يحقق امل�ؤمتر �أهدافه ي�سعى القائمون عليه �أن يكون من بني املتحدثني
ممثلون لهيئات وم�ؤ�س�سات �صناعية حملية ودولية لال�ستفادة من التجارب الناجحة يف هذا املجال.

أهداف المؤتمر:
.1
.2
.3
.4
.5

1التعرف على الو�ضع الراهن لال�ستثمار ال�صناعي ،وعالقته بهيكل االقت�صاد ال�سعودي.
�2إلقاء ال�ضوء على �سيا�سات اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة.
3الوقوف على التجارب الدولية والإقليمية واملحلية املختلفة يف جماالت اال�ستثمار والتمويل
ال�صناعي والدرو�س امل�ستفادة منها.
4تقدمي ر�ؤية مل�ستقبل اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة.
5الو�صول �إىل مقرتح �إطار �إ�سرتاتيجي يخدم اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة يف �ضوء
ر�ؤية .2030

محاور المؤتمر:

املحور الأول :الو�ضع الراهن لال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة العربية ال�سعودية

•ال�سيا�سات والت�شريعات اال�ستثمارية والتمويلية للقطاع ال�صناعي باململكة.
•امل�ؤ�س�سات احلكومية ،ودورها يف التنمية ال�صناعية باململكة (وزارة الطاقة وال�صناعة
والرثوة املعدنية -وزارة التجارة واال�ستثمار � -صندوق التنمية ال�صناعية – وغريها).
•دور املدن ال�صناعية واالقت�صادية يف التنمية ال�صناعية باململكة.
•اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر  FDIودوره يف التنمية ال�صناعية باململكة.

•�أهمية القطاع ال�صناعي ،وم�ساهمته يف الناجت املحلي الإجمايل يف اململكة.
•هيكل ال�صادرات والواردات ال�صناعية باململكة.
•امل�شكالت والتحديات التي تواجه اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة.
•القطاع ال�صناعي ،و�سوق العمل يف اململكة.
•تناف�سية القطاع ال�صناعي ال�سعودي حملياً و�إقليمياً ودولياً.

املحور الثالث :فر�ص اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة

•القطاع احلكومي ،وفر�ص اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي يف اململكة.
•القطاع اخلا�ص ،وفر�ص اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي يف اململكة.

املحور الرابع :التجارب والت�شريعات امل�ستفادة يف جمال اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي

•جتارب حملية  -جتارب �إقليمية  -جتارب دولية.

املحور اخلام�س :اال�ستثمار والتمويل ال�صناعي باململكة يف �ضوء ر�ؤية 2030

•تهيئة البيئة الت�شريعية والتنظيمية للقطاع ال�صناعي باململكة.
•تطوير الأن�شطة واملجاالت ال�صناعية باململكة وتنويعها.
•هيكلة �سوق العمل ،ودوره يف دعم اال�ستثمار ال�صناعي باململكة.
•حتديث البنية التحتية للقطاع ال�صناعي ،واجلاهزية للتكنولوجيا يف اململكة.
•منظومة العناقيد ال�صناعية كبديل للمدن ال�صناعية التقليدية.
•تطوير امل�صادر التمويلية احلالية ،وا�ستحداث م�صادر متويلية جديدة مبا يدعم
اال�ستثمار ال�صناعي باململكة.

اجلل�سة اخلتامية :البيان اخلتامي والتو�صيات.

الجهات المتوقع مشاركتها:
من داخل اململكة:

•وزارة الطاقة وال�صناعة والرثوة املعدنية.
•وزارة التجارة واال�ستثمار.
•�صندوق التنمية ال�صناعية.
•م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
•الهيئة العامة لال�ستثمار.
•اجلامعات ال�سعودية.

•املدن ال�صناعية باململكة.
•الغرف التجارية وال�صناعية باململكة.
•ممثل لر�ؤية اململكة العربية ال�سعودية .2030
•�شركات التعدين والطاقة.
•امل�صارف العامة واخلا�صة.
•جهات �أخرى ذات �صلة.

