
دعوة للمشاركة بأوراق بحثية  
ُتعيــد التحديــات املتزايــدة، التــي تعيشــها املجتمعــات البشــرية يف العقــود األولــى مــن األلفيــة الثالثــة، تســليط 
األضــواء علــى فــرص تصويــب بوصلــة االســتثمار يف املــوارد الطبيعيــة والبشــرية واإلمكانيــات املاليــة والصناعيــة 
والتقنية، مبا يساعد على االستجابة السريعة والفعالة للمتطلبات االجتماعية املتنامية يف املجاالت كافة، ومبا 
يســهم يف حتقيــق التنميــة املســتدامة، باالســتفادة مــن تدفــق التكنولوجيــات البازغــة واحلديثــة وســيل اإلبداعــات 
البشــر  مــن  املاليــن  آمــال  حتيــي  التــي  الناميــة  املجتمعــات  يف  النهضــة  ومحــاوالت  تنضــب،  ال  التــي  البشــرية 

باملســاهمة الفعالــة يف احلضــارة اإلنســانية املعاصــرة. 

ويف هــذا الســياق، ويف إطــار قيــم االنخــراط يف اهتمامــات وقضايــا البيئــة االجتماعيــة، ببعديهــا احمللــي والدولــي، 
والسعي إلى أن ُيشكل مؤمترها السنوي الدولي منصة ملناقشة قضايا حيوية وتقدمي اجتهادات وحلول معاصرة، 
تعلن كلية القانون الكويتية العاملية عن تخصيص مؤمترها السابع الذي سيعقد يومي 19 و20 أبريل 2020 ملناقشة 

(التنظيم القانوني لتطوير االســتثمار).

وتدعــو الســادة الباحثــن مــن مختلــف الكليــات واجلامعــات العامليــة للمشــاركة بــأوراق بحثيــة، علمــًا بأنهــا ســتتولى 
نفقــات الســفر واإلقامــة بالنســبة ملــن ســتقبل أبحاثهــم.

وفيما يلي محاور املؤمتر:        

أواًل- التحديات الدستورية والتشريعية لتحفيز وتشجيع االستثمار:
األسس والضوابط الدستورية لتشجيع وحتفيز االستثمار.  

سبل تطوير تشريعات تنظيم االستثمار وأطره القانونية، وهل يشكل تعدد القوانن االستثمارية عائقًا   
أمام النهوض به؟

قيود تنظيم األنشطة االستثمارية وأنظمة إصدار التراخيص االستثمارية.  

حدود ودور السياسات االقتصادية واخلطط التنموية للدولة فيما يتعلق بتشجيع االستثمار.  

الضوابط القانونية واالقتصادية يف عمليات اخلصخصة والشراكة بن القطاعن العام واخلاص فيما   
يتعلق بتشجيع االستثمار. 

الرقابة التشريعية واملالية على السياسات احلكومية يف مجال تشجيع االستثمار.   



ثانيًا- السلطة الرقابية اإلدارية والقضائية على املشاريع االستثمارية: 
دور التظلم اإلداري يف حل املشكالت التي تواجه املستثمرين.   

طبيعة األنظمة واللوائح والقرارات الصادرة عن اجلهات املنظمة واملشرفة على االستثمارات.   

حدود سلطات واختصاصات الهيئات املنظمة لالستثمار واملشرفة عليه وعالقتها باجلهات الوصية )مجلس   
الوزراء - الوزير املختص(. 

حدود وطبيعة الضبطية القضائية ملراقبة تنفيذ القوانن واللوائح والقرارات املنفذة لها.  

جدوى وأهمية إنشاء محاكم متخصصة باألعمال االستثمارية.  

بطء إجراءات التقاضي وأثره على األعمال االستثمارية ودور القضاء يف تشجيع االستثمار.   

تقييم جدوى وجدية دور التحكيم والوسائل البديلة يف حل املنازعات االستثمارية )كثرة منصات التحكيم،   
مرجعية وقوانن التحكيم، تنفيذ أحكام وآثار قرارات التحكيم(.   

ثالثًا- االستثمار األجنبي والقوانن الوطنية واالتفاقيات الدولية: 
اإلطار القانوني والتنفيذي للحوافز واملزايا والضمانات املقدمة لالستثمار األجنبي وسبل ومعايير   

االستفادة منها )من طرف الدولة ومن طرف املستثمرين األجانب(.  

النظم القانونية التفاقيات منع االزدواج الضريبي وتشجيع االستثمارات املتبادلة.  

حماية االستثمارات األجنبية يف ضوء االتفاقيات والقوانن الدولية.   

اآلليات الدولية يف حل املنازعات االستثمارية.    

نظم املنافسة والشفافية يف إدارة أعمال االستثمار.   

أنظمة وأشكال متويل االستثمارات ودور املؤسسات املصرفية واملالية.    

نظم حماية البيئة احمللية والعاملية من مخاطر بعض االستثمارات.    

رابعًا- الوضع القانوني للمناطق االقتصادية اخلاصة وحوافز االستثمار فيها: 
جتارب إنشاء وتأسيس املناطق االقتصادية العاملية اخلاصة وإطارها القانوني.   

طبيعة وأنواع أنشطة املناطق االقتصادية اخلاصة وعالقتها بالنظام االقتصادي واالجتماعي للدولة.   

نظم وحدود اختصاصات وسلطات إدارة املناطق االقتصادية اخلاصة، ومدى استقالليتها عن سلطات الوصاية.  



ضمانات وشروط حتقيق املناطق االقتصادية اخلاصة ألهدافها الوطنية.   

نظم وقواعد عالقات املناطق االقتصادية الوطنية باجلهات اخلارجية: احلدود والضوابط واملجاالت.   

جهات ونظم الرقابة على أعمال وحسابات املناطق االقتصادية اخلاصة وأعمالها.  

اإلطار القانوني لتعزيز دور املشروعات الصغيرة واملتوسطة يف األعمال االستثمارية.  
  

خامسًا- توظيف الوسائل التكنولوجية يف تطوير االستثمار: 
دور وآثار العقود اإللكترونية يف األعمال االستثمارية )تنظيمها، تفعيلها، التحديات التي تواجهها(.   

اإلطار القانوني ألعمال ومشروعات الذكاء االصطناعي والبيانات الضخمة وسالسل الكتل ودورها يف   
تشجيع االستثمار. 

دور الوسائل التكنولوجية يف االستثمارات التعليمية والتدريبية خاصة باملجاالت القانونية.  

دور استخدام الوسائل التكنولوجية باملجاالت االستثمارية يف حتقيق املساواة وتكافؤ الفرص بن   
املستثمرين. 

اإلطار القانوني والتمويلي لتحفيز دور وفرص الشباب يف مجال توظيف استخدام تكنولوجيا املعلومات   
استثماريًا. 

نظم حماية امللكية الفكرية والصناعية وضماناتها.  

إنترنت األشياء وحيادية اإلنترنت يف ضوء القانون الدولي واالتفاقيات الدولية.   

سادسًا- دور القانون اجلنائي لألعمال يف حتفيز االستثمار:  
سبل التصدي للجرائم االقتصادية واملالية التي تقوض فرص تطور االستثمار.  

مواجهة األنواع املتزايدة من جرائم غسل األموال.  

اإلطار القانوني ملواجهة تزايد جرائم الغش والتهرب الضريبن.  

التصدي جلرائم الفساد التي تقوض فرص تطور االستثمار.  

مدى مالءمة قوانن ونظم اإلفالس احلالية وفرص تطويرها مبا يسهم يف حتفيز االستثمار.   

اجلرائم السيبرانية وآثارها على فرص تطوير االستثمار.  

ضمانات حماية البيئة واجلرائم ذات الصلة بها.   



إجراءات املشاركة:
يقدم الباحث أواًل ملخصًا ملقترح بحثه، على أال يجاوز عدد كلماته اخلمسمائة )500(، باإلضافة إلى   

نسخة من مختصر سيرته الذاتية، وذلك قبل 2020/1/31. 

تبلغ اللجنة التنظيمية للمؤمتر الباحثن الذين مت قبول أبحاثهم قبل 2020/2/10.  

يتم إرسال النصوص الكاملة لألبحاث قبل 2020/3/25.  

تخضع األبحاث املقدمة للتحكيم، ويتم تزويد الباحثن بتقارير احملكمن ملراعاة املالحظات الواردة بها   
وذلك قبل 2020/3/31، وال تعتبر األبحاث مقبولة إال بعد إقرارها من احملكمن. 

ترسل األبحاث يف صيغتها النهائية للجنة املؤمتر قبل 2020/4/8.    

ترسل امللخصات واألبحاث الكاملة من خالل صفحة املؤمتر على موقع الكلية اإللكتروني:  
http://kilaw.edu.kw/annualConference/

املواصفات الشكلية للبحث املقدم:
احلد األقصى لعدد الكلمات: 15000 كلمة أو عدد الصفحات: 30 صفحة.    

نوع اخلط: Times new roman - حجم اخلط: 14 - املسافة بن األسطر: 1,15.  

الهوامش: نوع اخلط: Times new roman  حجم اخلط: 10.  

 لالستفسار ميكن االتصال على:
f.hamdi@kilaw.edu.kw   /    +96566305615/487 أ. فتحي احلامدي: 96522280222+  داخلي

                                                 msamad@kilaw.edu.kw    /   +96522280181  :أ. ميسون الصمد


