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وسيشهد المنتدى مشاركة نخبة واسعة من المتحدثين والخبراء ورّو
المالية وكبار المسؤولين، ليسلط الضوء على الفرص الواعدة والتحديات الحالية لتحقيق التنمية المستدامة في العالم ودول المنطقة 

بشكل خاص:

.1
2. االندماج المالي 4.0

3. إضفاء الطابع المؤسسي لالبتكار
4. الثورة الصناعية الرابعة

5. التعليم والثورة الصناعية الرابعة

دور التعليم والجامعات  

االستثمارات المستدامة لجدول أعمال 2030:  
االستثمار في التكنولوجيا الخضراء  

قمة أعمال الشباب واالستثمار  
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لمحة حول المنتدى العالمي لرواد األعمال واالستثمار 2019
2019، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الثامن 

12-13 نوفمبر 2019. وسيتولى مكتب ترويج االستثمار والتكنولوجيا 
التابع لمنظمة االمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) في مملكة البحرين تنظيم هذا المنتدى، بالشراكة مع اتحاد الغرف العربية 

وغرفة تجارة وصناعة البحرين.

المنتدى عقد جلسات حوارية تتناول التحديات والفرص الحالية المرتبطة بتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة في البلدان النامية، 



المشاركون
سيستقطب المؤتمر نحو 1500 مشارك من كافة أنحاء العالم، من ضمنهم صناع القرار السياسي وكبار المسؤولين الحكوميين 

الشخصيات المؤثرة العالمية ومن بينهم المشاهير والشخصيات العامة، إلى جانب ممثلي المنظمات الشبابية والمنظمات غير الربحية.

جدول األعمال (المواضيع/الجلسات)
تم اختيار نخبة من المتحدثين العالميين ذوي الخبرات والمهارات القيادية والتأثير الكبير على القطاعات التي يعملون فيها.

مواضيع ومحاور جلسات العمل:

مستقبل ذكي للجميع: االبتكار، المبادئ، والتنوع  

أبعاد بيئة العمل العالمية وتحديات التمويل  

الريادة واالبتكار في التكنولوجيا  

إدخال الثورة الصناعية الرابعة في ثقافة الشركات والعمليات  

الطريق إلى التحول التكنورقمي: حوار مع صناع القرار  

نخبة من الخبراء المؤثرين

حيث يستضيف المؤتمر نخبة من رؤساء الدول، وصَن
وسيسهم  المشاركون في إثراء المناقشات والحوارات من خالل تقديم خالصة خبراتهم ومعارفهم حول الثورة الصناعية الرابعة،

سليم اسماعيل
المدير التنفيذي المؤسس لجامعة

«سينجوالريتي»، والشريك المؤسس
ورئيس OPENEXO لالستشارات

جيف هوفمان
رائد أعمال ومدير تنفيذي حائز على جوائز،
SCALE - Proven المؤلف المشارك لكتاب

Principles to Grow Your Business

بيتر ديامانِدس
مهندس وطبيب ورائد أعمال؛
اشتهر لكونه مؤسس ورئيس

مؤسسة «إكسبرايز»

ريتشارد كويست

لدى محطة «سي إن إن»

آرون هيسِلهرست
مقّد

الرئيس توماس إلفيس
رئيس دولة إستونيا (2006 – 2016)
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المؤتمر الثامن عشر ألصحاب األعمال والمستثمرين العرب

 .2019 2019
وسيقام المؤتمر تحت شعار: " الثورة الصناعية الرابعة: بناء المستقبل - الريادة واالبتكار في االقتصاد الرقمي"، بالتزامن مع انعقاد 

2019، وذلك في الفترة بين 11-13 نوفمبر 2019.

وُي
الدول العربية.

 
في هذا المجال.  

تسليط الضوء على فرص وتحديات الثورة الصناعية الرابعة في القطاعين العام والخاص.  

التأكيد على أهمية مواكبة التطورات العالمية واالبتكارات النوعّي  

تمكين الجمهور من لعب دوٍر فاعٍل في عملية التحّو  
الحاجة لتبّني االبتكارات التقنية كوسيلًة  

لمحة عن غرفة تجارة وصناعة البحرين
لعبت غرفة تجارة وصناعة البحرين منذ تأسيسها عام 1939

 ً
على دورها الهام في تنفيذ أهداف رؤية البحرين االقتصادية 2030. 

وتحتفل الغرفة في عام 2019 بالذكرى السنوية الـ80 على انطالق مسيرتها الحافلة بالنجاحات في دعم نمو وتوسيع القطاع الخاص، 
إلى جانب دورها الفاعل في تنمية القطاع العام. وهي أول وأعرق غرفة تجارة وصناعة إقليمية تحرص على تطوير خدماتها باستمرار 

الثورة الصناعية الرابعة
يشير مصطلح "الثورة الصناعية الرابعة" إلى ما يشهده عالمنا اليوم من تطورات وابتكارات وتوجهات تكنولوجية ثورية تعيد صياغة 

ر هذه الثورة ّ أنماط الحياة والعمل بشكٍل
ل هذه الثورة مرحلًة جديدة تضاف إلى ّ بفصٍل

ً إلى العامة من مختلف فئات 

تعتمد الثورة الصناعية الرابعة على أساليب مبتكرة لتعزيز قدرات أوسع شريحة ممكنة من الناس على االرتقاء بواقع عائالتهم 
ومؤسساتهم ومجتمعاتهم.

ومن المؤكد أن الثورة الصناعية الرابعة ستؤثر على جميع القطاعات االقتصادية، لهذا السبب ستركز أعمال الدورة الـ18 من مؤتمر 
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4000 سنة، وذلك بفضل موقعها الجغرافي االستراتيجي بين دول 

مجلس

وأدت 

 
وص

(المصدر: أبحاث مؤسسة "كونواي" لعام 2017

وتتم
والخدمات ال

2 ترليون دوالر أمريكي بحلول 2020. (المصدر: مجلس 

يعتبر القطاع المالي أكبر المساهمين بواقع %17، في حين احتل قطاع التصنيع المرتبة الثانية على قائمة القطاعات غير النفطية المساهمة في 
%15. (المصدر: مجلس التنمية االقتصادية البحرين).

ً
158.4%

%98، وذلك بحسب تقرير التنافسية العالمي الصادر النطاق بنسبة 147.3%
عن المنتدى االقتصادي العالمي في أكتوبر 2018. وتواصل مملكة البحرين مسيرتها بخطى ثابتة في هذا االتجاه، بهدف ترسيخ

مكانتها كمركز رائد لالبتكار في طليعة االقتصاد الرقمي العالمي الجديد.

ولهذا، البحرين على استعداد لتعزيز مكانتها كمركز رئيسي لالبتكار، لتقع في طليعة االقتصاد الرقمي الجديد ولذلك تعتبر

البحرين: موطن لمستقبل أعمالك

11-13 نوفمبــــــــــــر 2019
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تحت رعاية حضرة صاحب الجاللة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة

ملك مملكة البحرين

الثورة الصناعية الرابعة:
بناء المستقبل

الريادة واالبتكار
في االقتصاد الرقمي

بالتعاون مع
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