مفتتح وراعي الندوة

لدارة العامة
مدير عام معهد ا إ

معالي األستاذ
عبداهلل بن أحمد زينل علي رضا
وزير التجارة والصناعة

معالي الدكتور
عبدالرحمن بن عبداهلل الشقاوي

جدول فعاليات الندوة
الفعاليات

رئي�س اجلل�سة أ
الوىل

سعادة املهندس
محمد بن حمد املاضي
نائب رئيس مجلس اإلدارة والرئيس
التنفيذي  -شركة سابك

رئي�س اجلل�سة الثانية

املتحدثون

معالي األستاذ
سليمان بن سعد احلميد
محافظ املؤسسة العامة للتأمينات
االجتماعية

سعادة الدكتور
عواد بن صالح العواد
وكيل احملافظ لشئون االستثمار
الهيئة العامة لالستثمار

سعادة الدكتور
أحمد بن حبيب صالح
املستشار االقتصادي
وزارة االقتصاد والتخطيط

سعادة الدكتور
سليمان بن محمد التركي
املستشار االقتصادي  -وزارة املالية

سعادة الدكتور
جمال الكبي
مدير أعمال البنك الدولي في اململكة
العربية السعودية  -البنك الدولي

سعادة الدكتور
بندر بن أحمد أبا اخليل
عضو هيئة تدريب
معهد اإلدارة العامة

سعادة الدكتور
فهد بن صالح السلطان
األمني العام
مجلس الغرف السعودية

سعادة األستاذ
خالد بن إبراهيم البيز
مستشار أول  -وزارة التجارة والصناعة

سعادة األستاذ
عبدالرحمن بن سليمان السياري
مدير قسم ائتمان  -صندوق التنمية
الصناعية السعودي

امل�شرف العام على الندوة

مقرر الندوة

سعادة الدكتور
صالح بن معاذ املعيوف
نائب املدير العام لشئون التدريب
معهد اإلدارة العامة

سعادة الدكتور
سعيد بن عبداهلل القرني
مدير عام اإلدارة العامة للبرامج العليا
معهد اإلدارة العامة

 ت�سجيل امل�شاركني. االفتتاح: القر آ�ن الكرمي. كلمة ترحيبية ملعايل الدكتور /عبدالرحمن بن عبداهلل ال�شقاويالدارة العامة.
مدير عام معهد إ
 كلمة االفتتاح ملعايل أال�ستاذ /عبداهلل بن أ�حمد زينل علي ر�ضا
وزير التجارة وال�صناعة.
 عر�ض فيلم ورقة العمل املوحدة.ا�سرتاحة
أ
اجلل�سة الوىل :واقع اال�ستثمار املبا�شر يف اململكة.
رئي�س اجلل�سة� :سعادة املهند�س /حممد بن حمد املا�ضي
الدارة والرئي�س التنفيذي  -ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات أ
ال�سا�سية
نائب رئي�س جمل�س إ
(�سابك).
مقرر اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ
 .1أ�وراق العمل.
املتحدثون يف اجلل�سة:
�سعادة الدكتور /عواد بن �صالح العواد
وكيل املحافظ ل�شئون اال�ستثمار  -الهيئة العامة لال�ستثمار.
�سعادة الدكتور /أ�حمد بن حبيب �صالح
امل�ست�شار االقت�صادي  -وزارة االقت�صاد والتخطيط.
�سعادة الدكتور� /سليمان بن حممد الرتكي
امل�ست�شار االقت�صادي  -وزارة املالية.
�سعادة الدكتور /جمال الكبي
مدير أ�عمال البنك الدويل يف اململكة العربية ال�سعودية  -البنك الدويل.
�سعادة الدكتور /بندر بن أ�حمد أ�با اخليل
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ
 .2مداخالت و أ��سئلة.
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ا�سرتاحة

11.45

12.30

اجلل�سة الثانية :م�ستقبل وحتديات اال�ستثمار املبا�شر يف اململكة.
رئي�س اجلل�سة :معايل أ
ال�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلميد
أ
حمافظ امل ؤ��س�سة العامة للت�مينات االجتماعية.
مقرر اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ
 .1أ�وراق العمل.
املتحدثون يف اجلل�سة:
�سعادة الدكتور  /فهد بن �صالح ال�سلطان
أ
المني العام  -جمل�س الغرف ال�سعودية.
أ
�سعادة ال�ستاذ  /خالد بن �إبراهيم البيز
م�ست�شار أ�ول  -وزارة التجارة وال�صناعة.
�سعادة أ
ال�ستاذ /عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري
مدير ق�سم ائتمان � -صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
 .2مداخالت و أ��سئلة.

12.30

2.00

اجلل�سة اخلتامية :التو�صيات.
رئي�س اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /صالح بن معاذ املعيوف
الدارة العامة.
نائب املدير العام ل�شئون التدريب  -معهد إ
مقرر اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ
أ
أ
املن�سق العلمي للندوة� :سعادة الدكتور  /بندر بن �حمد �با اخليل
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ
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أ�و ًال -الهدف العام للندوة:

التع��رف على واقع ا�س��تثمار ر أ��س املال الوطن��ي أ
والجنبي يف اململك��ة ومعوقاته والتحديات
التي تواجهه للتغلب عليها.

ثاني ًا -مو�ضوعات الندوة:
•
•
•
•
•
•
•

واقع اال�ستثمار الوطني أ
والجنبي يف اململكة.
ال�صالح الهيكلي يف اململكة على اال�ستثمار.
ت أ�ثري إ
حمفزات اال�ستثمار يف اململكة.
أ�ث��ر ان�ضم��ام اململك��ة �إىل منظمة التج��ارة العاملية على اال�ستثم��ار يف اململكةالعربية
ال�سعودية.
املعوقات النظامية والتنظيمية التي ت ؤ�ثر على اال�ستثمار باململكة.
دور أ
الجه��زة احلكومي��ة والقط��اع اخلا�ص املعنية باال�س��تثمار يف ت�ش��جيع اال�س��تثمار
باململكة.
تناف�سية االقت�صاد ال�سعودي يف تنمية اال�ستثمار باململكة.

ثالث ًا -بحث و أ�وراق عمل الندوة:
•
•
•
•
•
•
•
•

الدارة العامة.
بحث ميداين مقدم من معهد إ
ورقة عمل مقدمة من وزارة املالية.
ورقة عمل مقدمة من وزارة االقت�صاد والتخطيط.
ورقة عمل مقدمة من وزارة التجارة وال�صناعة .
ورقة عمل مقدمة من الهيئة العامة لال�ستثمار.
ورقة عمل مقدمة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
ورقة عمل مقدمة من جمل�س الغرف ال�سعودية.
ورقة عمل مقدمة من البنك الدويل.

رابع ًا -راعي الندوة:

معايل أ
ال�ستاذ /عبداهلل بن أ�حمد زينل علي ر�ضا
وزير التجارة وال�صناعة.

خام�س ًا -جل�سات الندوة:
اجلل�سة أ
الوىل :واقع اال�ستثمار املبا�رش يف اململكة

رئي�س اجلل�سة� :سعادة املهند�س /حممد بن حمد املا�ضي

الدارة والرئي���س التنفيذي  -ال�ش��ركة ال�س��عودية لل�ص��ناعات
نائ��ب رئي���س جمل���س إ
أ
ال�سا�سية (�سابك).

املتحدثون يف اجلل�سة:
�سعادة الدكتور /عواد بن �صالح العواد
وكيل املحافظ ل�شئون اال�ستثمار  -الهيئة العامة لال�ستثمار.
عنوان ورقة العمل :مركز التناف�سية الوطني.

�سعادة الدكتور /أ�حمد بن حبيب �صالح
امل�ست�شار االقت�صادي  -وزارة االقت�صاد والتخطيط.
عنوان ورقة العمل :اال�ستثمار يف اململكة :الواقع والطموح.

�سعادة الدكتور� /سليمان بن حممد الرتكي
امل�ست�شار االقت�صادي  -وزارة املالية.
عنوان ورقة العمل :اال�ستثمار والنمو يف القطاع اخلا�ص يف االقت�صاد ال�سعودي.

�سعادة الدكتور /جمال الكبي

مدير أ�عمال البنك الدويل يف اململكة العربية ال�سعودية  -البنك الدويل.

عنوان ورقة العمل:جذب اال�ستثمارات :مقارنه بني جتربة اململكة وجتارب دول عاملية.

�سعادة الدكتور /بندر بن أ�حمد أ�با اخليل
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ
عنوان البحث :اال�ستثمار املبا�شر الوطني أ
والجنبي يف اململكة العربية ال�سعودية.
اجلل�سة الثانية :م�ستقبل وحتديات اال�ستثمار املبا�رش يف اململكة

رئي�س اجلل�سة :معايل أ
ال�ستاذ� /سليمان بن �سعد احلميد
حمافظ امل ؤ��س�سة العامة للت أ�مينات االجتماعية.

املتحدثون يف اجلل�سة:

�ساد�س ًا :امل�شاركون يف الندوة:

• كبار امل�سئولني وامل�سئوالت يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
• املخت�صون يف جمال اال�ستثمار يف القطاعني احلكومي واخلا�ص.
• ذوو االهتمام من أ
والعالميني.
الكادمييني واملتخ�ص�صني إ
• أ�ع�ضاء الهيئات واجلمعيات املهنية ذات العالقة بالندوة.

�سابع ًا -امل�شرف العام على الندوة:
�سعادة الدكتور� /صالح بن معاذ املعيوف
الدارة العامة .
نائب املدير العام ل�شئون التدريب  -معهد إ

ثامن ًا -مقرر الندوة:
�سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ

الداري للندوة:
تا�سع ًا -املن�سق إ

�سعادة أ
ال�ستاذ /حممد بن �سعد ال�سهلي

�سعادة الدكتور /فهد بن �صالح ال�سلطان

أ
المني العام  -جمل�س الغرف ال�سعودية.
عنوان ورقة العمل :آ�فاق اال�ستثمار يف اململكة يف ظل تداعيات أ
الزمة املالية العاملية :ر ؤ�ية
القطاع اخلا�ص.

�سعادة أ
ال�ستاذ /خالد بن �إبراهيم البيز

م�ست�شار أ�ول  -وزارة التجارة وال�صناعة.

عن��وان ورق��ة العم��ل :دور وزارة التج��ارة وال�ص��ناعة يف ت�ش��جيع اال�س��تثمارات املحلي��ة
أ
والجنبية :التحديات واملرئيات.

�سعادة أ
ال�ستاذ /عبدالرحمن بن �سليمان ال�سياري
مدير ق�سم ائتمان � -صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
عن��وان ورق��ة العم��ل :دور ال�ص��ندوق يف دع��م وت�ش��جيع ر أ����س امل��ال الوطن��ي أ
والجنب��ي يف
اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي يف اململكة العربية ال�سعودية.
اجلل�سة اخلتامية :التو�صيات

رئي�س اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /صالح بن معاذ املعيوف
الدارة العامة.
نائب املدير العام ل�شئون التدريب  -معهد إ

مقرر اجلل�سة� :سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ

املن�سق العلمي للندوة� :سعادة الدكتور /بندر بن أ�حمد أ�با اخليل
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ

الدارة العامة
مدير �إدارة الندوات واللقاءات  -معهد إ

عا�شر ًا -اللجنة املنظمة للندوة:
�سعادة الدكتور� /سعيد بن عبداهلل القرين  -رئي�س ًا
الدارة العامة.
الدارة العامة للربامج العليا  -معهد إ
مدير عام إ

�سعادة الدكتور /بندر بن أ�حمد أ�با اخليل  -ع�ضو ًا ومن�سق ًا علمي ًا
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ

�سعادة الدكتور /يحيى عبد الغني أ�بو الفتوح  -ع�ضو ًا
الدارة العامة.
ع�ضو هيئة تدريب  -معهد إ

�سعادة أ
ال�ستاذ /حممد بن �سعد ال�سهلي  -ع�ضو ًا ومن�سق ًا �إداري ًا
الدارة العامة.
مدير �إدارة الندوات واللقاءات  -معهد إ

حادي ع�شر -تاريخ ومكان ومدة انعقاد الندوة:
تعق��د الن��دوة يف يوم الثالثاء 1430/2/22هـ املواف��ق 2009/2/17م يف قاعة ابن خلدون
مبرك��ز أ
الدارة العامة بحي امللز بالريا�ض يف ال�س��اعة الثامنة
المري �س��لمان للم ؤ�مترات مبعه��د إ
والن�ص��ف �ص��باح ًا  ،وتنتهي عند ال�س��اعة الثانية والن�ص��ف ظهر ًا من اليوم نف�س��ه .و�سوف يكون
هن��اك ب��ث مبا�ش��ر لوقائ��ع الندوة ع�بر �ش��بكة املعهد لالت�ص��ال ع��ن بعد لف��رع املعهد الن�س��ائي
بالريا�ض.

